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Taflen WybodaethCleifion:  
Prosiect Cenedlaethol Anesthesia Sprint (SNAP-1) Arolwg Cleifion ar Ansawdd 
Anesthesia ynYsbytai’r DU. 
 
Rydym yn cynnal astudiaeth mewn ysbytai ledled y DU ac yn eich gwahodd chi i gyfrannu iddi. 
Cyn i chi benderfynu a ydych am fod yn rhan o’rastudiaeth neu beidio mae angen i chi ddeall pam 
rydym yn cynnal yr astudiaeth a beth fyddai’r oblygiadau i chi. Medrwch siaradag eraill am yr 
astudiaeth os hoffech chi. Gofynnwch i ni os oes unrhyw beth nad yw’n glir neu os hoffech 
wybodaeth ychwanegol. 	  
 
Beth yw pwrpas yr astudiaeth? 
 
Rydym eisiau darganfod beth mae cleifion yn ei feddwl am y gofal anesthetig maent yn ei dderbyn 
ac a ydych wedi dioddef unrhyw anghysur a allai fod ynghlwm â’r anesthetig. Trwy ofyn i gleifion 
mewn ysbytai ledled y DU, rydym yn gobeithio casglu llawer o wybodaeth ynglŷn ag a yw mathau 
penodol o lawdriniaethau neu fathau o anesthetig yn arwain at lefelau uchel neu isel o foddhad 
cleifion. Gyda’r wybodaeth hon wrth gefn, byddem yn gobeithio, yn y dyfodol, gwella unrhyw 
feysydd ble roedd lefelau isel o foddhad cleifion. 
 
Rydym eisiau gwybod hefyd am y profiad anfynych iawn, ond a allai fod yn ofidus, o 
ymwybyddiaeth dan anesthesia. Digwydd hyn pan fydd claf yn dod yn ymwybodol neu’n rhannol 
ymwybodol yn ystod anesthetig ac yn medru cofio pethau sydd wedi digwydd yn ystod y 
llawdriniaeth. Rydym yn awyddus i wybod pa mor aml mae hyn yn digwydd yn y DU. Ar hyn o bryd 
rydym yn credu ei fod yn digwydd i lai nag 1 person ymhlith 14,000. 
 
Pam ydw i wedi cael gwahoddiad? 
 
Rydym yn gofyn i’r holl gleifion, mewn ysbytai ledled y DU sydd yn cael llawdriniaeth ar ddydd 
Mawrth 13 a dydd Mercher 14 Mai 2014 i gwblhau 2 holiadur byr. 
 
Oes rhaid i mi gymryd rhan? 
 
Mae cymryd rhan yn hollol wirfoddol a chewch chi benderfynu a ydych eisiau ei wneud.Byddwn yn 
disgrifio’r astudiaeth ac yn mynd trwy’r daflen wybodaeth, ac yna byddwn yn ei rhoi i chi.Mae hawl 
gyda chi i dynnu yn ôl ar unrhyw adeg heb orfod rhoi rheswm ac ni fyddai hyn yn effeithio mewn 
unrhyw fodd ar safon y gofal rydych yn ei dderbyn. 
 
Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud? 
 
Ar ôl eich llawdriniaeth bydd aelod o’r tîm anesthetig yn ymweld â chi, ac yn rhoi 2 holiadur byr i 
chi (y ddau holiadur yn 1 ochr o bapur A4 yr un); ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i gyd i’w 
cwblhau. Trwy lenwi’r holiaduron rydych yn rhoi caniatâd i ni gadw’r wybodaeth rydych yn ei 
darparu a’i dadansoddi ar gyfer ein hastudiaeth.  
 
Beth yw’r anfanteision posibl a’r risg o gymryd rhan? 
 
Dydyn ni ddim yn credu bod unrhyw anfanteision na risg o gymryd rhan. Dylai llenwi’r holiadur fod 
yn fater hawdd gan mai gosod tic mewn blwch sydd ei angen yn bennaf. Defnyddiwyd y ddau 
holiadur o’r blaen gan grwpiau eraill o gleifion heb unrhyw adroddiadau am sgileffeithiau 
arwyddocaol.  Mae ychydig o bosibilrwydd y bydd ateb yr holiaduron yn peri i chi bryderu neu 
deimlo’n ofidus am eich anesthetig ac os, wedi i chi lenwi’r naill holiadur neu’r llall, oes gennych chi 
unrhyw gwestiynau neu ofalon bydd cyfle i chi eu trafod gydag aelodau o’r tîm anesthetig pan 
fyddant yn casglu’r ffurflenni.  



  

 
Beth yw’r buddion posibl o gymryd rhan? 
Fedrwn ni ddim addo y bydd yr astudiaeth yn eich helpu chi yn uniongyrchol ond rydym yn 
gobeithio y bydd yr wybodaeth rydym yn ei chasglu o’r astudiaeth hon yn helpu gwella ansawdd y 
gofal anesthetig a ddarperir gan ysbytai yn y dyfodol. Bydd modd i chi gael adborth o gasgliadau’r 
astudiaeth trwy wefan SNAP-1 (gweler y manylion isod).  
 
 
A fydd fy rhan i o’r astudiaeth yn cael ei chadw’n gyfrinachol? 
 
Bydd. Byddwn yn dilyn canllawiau moesegol a chyfreithiol a bydd yr holl wybodaeth amdanoch chi 
yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn eich 
preifatrwydd. 
 
Beth fydd yn digwydd i’r atebion rwy’n eu rhoi yn yr holiaduron? 
 
Bydd arweinydd lleol yr astudiaeth yn trosglwyddo eich atebion o’r holiaduron papur trwy gyfrwng 
offeryn casglu gwybodaeth diogel ar y weigronfa ddata cyfrifiadur. Ni fydd yr un o’ch manylion 
personol yn cael eu trosglwyddo allan o’r ysbyty lleol naill ai mewn ffurf electronig nac ar bapur. 
Caiff yr atebion anhysbys o ysbytai ar draws y D.U. eu dadansoddi gan dîm o ymchwilwyr o Goleg 
Ysbyty Prifysgol yn Llundain.  
 
Beth fydd yn digwydd i ganlyniadau’r astudiaeth? 
 
Bydd canlyniadau’r astudiaeth yn cael eu cyhoeddi ar wefan SNAP-1 yn gynnar yn 2015. Rydym 
hefyd yn bwriadu cynhyrchu adroddiadau ar lafar ac yn ysgrifenedig ar y canlyniadau ond ni fydd 
unrhyw gyfeiriad personol uniongyrchol y gellid ei wneud rhyngoch chi a’r astudiaeth.  
 
Pwy sy’n trefnu ac yn cyllido’r astudiaeth? 
 
Trefnir a chyllidir yr astudiaeth gan HSRC a Choleg Brenhinol yr Anesthetyddion. 
 
Pwy sydd wedi arolygu’r astudiaeth? 
 
Caiff pob darn o ymchwil y GIG ei arolygu gan grŵp annibynnol o bobol a elwir y Pwyllgor 
MoesegYmchwil; eu swyddogaeth yw amddiffyn eich diogelwch, hawliau, lles ac urddas. Cafodd yr 
astudiaeth hon ei harolygu a’i chymeradwyo gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Dwyrain Canolbarth 
Lloegr ar ran yr Awdurdod Ymchwil Iechyd.  
 
Manylion gwybodaeth ychwanegol a chyswllt 
 
Gwefan: http://www.niaa.org.DU/SNAPs 
 
Cyfeiriad e-bost yr astudiaeth:snap1@rcoa.ac.UK 
 
Enw arweinydd lleol a manylion cyswllt: 
 
 


