Datblygiadau Arloesol mewn Nyrsio y Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf
Eluned Evans, Ymarferydd Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Effeithiau’r Newidiadau

Y Cyd-destun a’r Broblem
Problem



Capasiti cyfunol o 4,160 o apwyntiadau y flwyddyn

•



Oddeutu 2,000 o gleifion yn cael eu gweld o restr aros y
Clustiau, y Trwyn a’r Gwddf



Arbedion cost o £42k i’r gwasanaeth



Amser aros wedi gostwng o 7 mis i 4 wythnos

Cynddu nifer y cleifion sydd ar restrau aros y Clutiau, y
Trwyn a’r Gwddf ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig nad ydynt
yn gallu symud ymlaen i gael asesiad awdioleg i gael
cymorth clyw.

Nod
•

Lleihau’r amser y mae cleifion yn disgwyl am apwyntiad.

•

Sicrhau bod practisau’n defnyddio’r meini prawf atgyfeirio
cywir ar gyfer tynnu cwyr cywasgedig.

Strategaeth ar gyfer Newid

Enw a thetl y claf:

Rhif Ysbyty/GIG;
Rhif Yswiriant Gwladol:

Cyfeiriad:
Côd post:

Meddyg Teulu’r Claf:
Meddygfa:

Ffôn:

Lleoliad y claf pan gafod ei atgyfeirio:
Cartref 
Arall 

Ffôn Symudol:
Ysbyty aWard 

Darparu gwasanaeth cost-effeithiol ac effeithlon sy’n gwella llif
cleifion drwy ofal sylfaenol ac eilaidd.

Dyddiad geni: __/__/__



Hanes o heintiau clust? Oes  Nac oes  Os oes, rhowch ragor o wybodaeth…………………………

Penodi Nyrs Ymarfer Gofal Sylfaenol a Gweithiwr Cymorth
Gofal Iechyd



Galluogi pob practis meddyg teulu i anfon atgyfeiriadau
uniongyrchol



Ymygyslltu ac ymgynghori’n sylweddol â meddygon teulu



Cynyddu capasiti ymgynghorwyr y Clustiau, y Trwyn a’r
Gwddf
Apwyntiad
Meddyg Teulu

Hanes Clywedol Meddygol:
Y glust yr effeithiwyd arni: De 

Chwith 

Y ddwy 

Defnyddiwr Cymorth Clust? Ydi 

Nac ydi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Hanes o rwygiadau? Oes  Nac oes  Os oes, rhowch ragor o wybodaeth…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Unrhyw abnormaliaeth genedigol? Oes  Nac oes  Os oes, rhowch ragor o wybodaeth ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Unrhyw lawdriniaethau clust blaenorol? Oes  Nac oes  Os oes, rhowch ragor o wybodaeth…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Unrhyw hanes o ganu yn y glust? Oes  Nac oes  Os oes, rhowch ragor o wybodaeth…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Claf yn colli ei
glyw
Atgyfeiriad i
awdioleg i gael
asesiad clyw

Rhagor o gwyr?

Hanes Meddygol Blaenorol
Problemau cardiaidd

Oes 
Oes 

Hanes Seiciatryddol

Parhau ag
adsefydlu
awdiolegol

Gosod cymorth
clyw
Cwyr?

Nac oes 

Clefyd fasgwlaidd / rhydwelïol Oes 
Diabetes

Atgyfeirio’n ôl
i’r meddyg
teulu

Manylion/ Gwybodaeth arall
Oes 

Problemau Symudedd

Nac oes 

Nac oes 
Nac oes 

Oes 

Nac oes 

Sefyll i drosglwyddo Na 

Ie 

Arall; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gormod o gwyr?

Asesiad
awdiolegol a
chynllunio’r
cymorth clyw

Alergeddau

Oes 

Cyfarwyddiadau arbennig; ……………………………………………………………………………………………………………………………
Unrhyw bryderon ynghylch capasiti meddyliol y claf? Oes  Nac oes 
Enw’r person atgyfeirio (PRINT):……………………………………………… Dynodiad: ……………………………………………….
Cyfeiriad cyswllt:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rhif ffôn cyswllt:……………………………………………..
Dyddiad:…………………………………………………………..

Mesur Gwelliannau
Sut y byddwn yn gwybod os yw newid yn welliant?


Cleifion yn cael mynediad at yr arbenigwr mwyaf priodol y tro
cyntaf



Lleihau’r amrywiaeth yn ansawdd atgyfeiriadau



Lleihau nifer yr atgyfeiriadau sy’n cael eu rhoi ar restrau aros
ymgynghorwy sy’n arwain at amserau aros llai i bawb

Nac oes 

Gwrersi a Ddysgwyd


Mae llwybrau a phrotocolau gofal nyrsio clir yn hanfodol



Mae ymgysylltiad â lleoliadau gofal sylfaenol i egluro
llwybrau atgyfeirio uniongyrchol yn hanfodol



Sicrhau nad yw’r cleifion sy’n diwallu gofynion protocol
ymarferwyr nyrsio yn cael eu gosod ar restrau aros
ymgynghorwyr ar gam drwy adolygu’r rhestrau’n rheolaidd

I gael rhagor o wybodaeth: Eluned Evans, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
Eluned.Evans2@wales.nhs.co.uk

