
Cofrestrfa Genedlaethol y Cymalau:  

Ffurflen Cydsyniad Cleifion

Sut mae’r NJR yn helpu cleifion? 
Mae’r NJR yn rhoi gwybodaeth a thystiolaeth i: 

Pa wybodaeth 
a gesglir?
Caiff 
manylion eich 
llawdriniaeth 
a’ch impiadau eu 
cofnodi ar yr NJR 
gan eich ysbyty. Ni 
fydd eich manylion 
personol megis eich 
enw a’ch cyfeiriad 
yn cael eu cofnodi 
oni byddwch yn 
cydsynio. 

Pam bod angen fy manylion personol ar yr NJR? 
Mae eich manylion personol yn fodd i’r NJR eich cysylltu â’r impiad(au) a 
dderbynioch yn ystod y llawfeddyginiaeth. Er enghraifft, os bydd angen llawdriniaeth 
arall arnoch yn y dyfodol, gall yr NJR fesur y cyfnod rhwng y llawdriniaethau. O 
ychwanegu’r wybodaeth hon o lawdriniaethau’r holl gleifion at ei gilydd, cawn wybod pa mor 
dda y mae gwahanol impiadau, ysbytai a llawfeddygon yn perfformio. Heb ddefnyddio manylion 
personol i gysylltu llawdriniaethau, nid oes modd i’r NJR ganfod problemau gydag impiadau, 
ysbytai na llawfeddygon. Dyma’r manylion personol y mae eu hangen ar yr NJR:  

aEnw   aDyddiad geni   aCôd post   aRhif GIG   aManylion cyswllt 

Gallai’r NJR, hefyd, roi’r cyfle i chi gymryd rhan mewn arolygon adborth cleifion yn y dyfodol, 
i roi eich barn ar eich profiadau ar sut mae’r llawfeddygaeth wedi gwella eich bywyd, fel bod 
modd i ni ddeall yn well ganlyniadau a adroddir gan gleifion. Nid oes yn rhaid i chi roi eich 
manylion cyswllt i ni os nad ydych yn dymuno cymryd rhan mewn arolwg ac ni fydd peidio â 
gwneud hyn yn cael unrhyw effaith ar eich gofal. 

Beth yw Cofrestrfa Genedlaethol y 
Cymalau?
Rôl Cofrestrfa Genedlaethol y Cymalau (yr NJR) 
sy’n gweithredu yng Nghymru, Lloegr, Cymru, 
Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw a Chynulliad 
Guernsey yw gwella diogelwch cleifion a monitro 
canlyniadau llawfeddyginiaethau newid cymal. 
Gyda’ch cydsyniad chi, mae’r wybodaeth 
sydd ar y gofrestrfa yn gymorth i ni ganfod pa 
gymalau artiffisial sy’n perfformio orau, pa fathau 
o lawfeddyginiaeth yw’r mwyaf effeithiol ac i 
helpu llawfeddygon i ddod i benderfyniad cyflym 
ynghylch a oes angen i glaf ddychwelyd i’r ysbyty 
os canfyddir problemau gyda’r impiad.

Yr NJR a gwaith ymchwil 
Gellid defnyddio gwybodaeth am lawdriniaethau a chleifion yn yr NJR ar gyfer gwaith 
ymchwil meddygol. Diben y gwaith ymchwil hwn yw gwella’n dealltwriaeth o broblemau 
gyda chymalau a sut i’w trin. Y wybodaeth a ddefnyddir gyda’r rhan fwyaf o’n gwaith ymchwil yw gwybodaeth lle 
nad oes modd adnabod unigolion ohoni. O bryd i’w gilydd, efallai y byddai ymchwilwyr yn dymuno casglu rhagor o 
wybodaeth. Ar adegau fel hyn, buasem yn ceisio eich caniatâd cyn datgelu eich manylion cyswllt. Nid oes yn rhaid 
i chi gymryd rhan mewn unrhyw astudiaeth ymchwil y gwahoddir i chi gymryd rhan ynddi ac nid yw dweud ‘na’ yn 
cael unrhyw effaith ar y gofal a dderbyniwch. Gallwch fod yn dawel eich meddwl y byddir yn dilyn rheolau llym iawn 
wrth storio, rhyddhau a defnyddio’r data hyn. Gallwch weld enghreifftiau o sut byddwn yn defnyddio eich data ar gyfer 

gwaith ymchwil yn www.njrcentre.org.uk fel rhan o’n llyfrgell ymchwil.

Data’r NJR a gwybodaeth arall am ofal iechyd
Defnyddir gwybodaeth am lawdriniaethau a chleifion yn yr NJR i gysylltu â gwybodaeth arall am ofal iechyd, gan 
gynnwys data a gedwir gan NJR digital a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru. Dadansoddir data sydd wedi’u 
cyfuno a sicrheir eu bod ar gael i lawfeddygon, ysbytai a gwneuthurwyr - heb eich manylion personol - fel rhan 
o’n gwasanaethau adborth. O wneud hyn, bydd yr NJR yn gallu monitro diogelwch cleifion a chanlyniadau cleifion yn well. 
Golyga, hefyd, y gall pobl a sefydliadau sy’n ymwneud â gwella llawfeddyginiaethau newid cymal ddeall a datblygu 
triniaethau meddygol gwell neu fwy cost-effeithiol yn well.

• Grymuso cleifion trwy eu helpu i gael rhagor o 
wybodaeth am yr impiadau sydd ar gael iddynt. 

• Helpu llawfeddygon i ddewis y cymalau artiffisial 
(impiadau) gorau i gleifion 

• Gwella diogelwch cleifion trwy fonitro pa mor dda y 
mae impiadau, llawfeddygon ac ysbytai’n perfformio a 
gweithredu lle bo’r angen 

• Rhoi i ysbytai, llawfeddygon a gwneuthurwyr impiadau 
adborth am eu perfformiad i’w helpu i wella eu gofal o 
gleifion 



Manylion y claf

Cyfenw

Enw cyntaf

Dyddiad geni

Côd post (cartref) 

Rhif ffôn symudol (dewisol)

Cyfeiriad e-bost (dewisol)

CYDSYNIAF i fy manylion personol gael eu cofnodi yn yr NJR. Deallaf na fydd yr NJR yn rhyddhau fy nata personoledig oni 
bo’n ofynnol trwy gyfraith neu ei bod yn glir y byddai’n bwysicach eu datgelu er lles y cyhoedd. Lle bo modd, caf wybod os 
byddir yn datgelu fy manylion. 

CYDSYNIAF i fy manylion cyswllt (a nodir uchod neu o fy nghofnodion ysbyty) gael eu cofnodi yn yr NJR. Ni fydd yr NJR yn 
rhyddhau’r manylion hyn i unrhyw drydydd person a bydd yn cysylltu â mi’n unig i ofyn am fy ngofal a’m triniaeth.

IAWN                      NA                     Llofnod                                Dyddiad

NID WYF YN CYDSYNIO i’m manylion personol gael eu cofnodi yn yr NJR.

Llofnod  Dyddiad

I’w gwblhau gan yr ysbyty (y sawl sy’n derbyn cydsyniad y claf)

Enw  Llofnod

Swydd  Dyddiad

Rhywbeth gwirfoddol yw cydsynio ac mae rhagor o wybodaeth ar gael os ydych yn ansicr.
A fyddech cystal â llofnodi’r ffurflen hon, p’run a ydych yn dewis cydsynio ai peidio. 

Lonawr 2021

Ydyw fy ngwybodaeth yn ddiogel? 
Cedwir eich manylion personol yn gyfrinachol bob amser. Mae rheolau llym a gweithdrefnau diogel iawn yn eu 
lle i sicrhau y cedwir eich gwybodaeth yn saff. Gallwch ofyn am gopi o’ch data personol a gedwir ar yr NJR 
drwy anfon e-bost i Ganolfan yr NJR neu ysgrifennu atynt.

Oes rhaid i mi gydsynio? 
Nac oes. Os nad ydych yn cydsynio, caiff manylion eich llawdriniaeth eu storio ar yr NJR heb unrhyw fanylion personol, 
fel nad oes modd eich adnabod. Os newidiwch eich meddwl ynghylch cydsynio i’r NJR gadw eich manylion personol, 
cysylltwch â Chanolfan yr NJR – gweler ‘I gael gwybod mwy’ isod. Er mwyn sicrhau bod y wybodaeth yn yr NJR o 
ansawdd uchel ac osgoi dod i gasgliadau annheg ynghylch perfformiad ysbytai, llawfeddygon penodol neu fathau o 
amnewidiadau cymal, o bryd i’w gilydd, byddwn yn gofyn i ysbytai anfon rhestr o lawfeddyginiaethau cysylltiedig sydd 
eisoes wedi’u cofrestru yn eu system eu hunain ac yn cymharu eu data yn erbyn rhai’r NJR i edrych am gofnodion coll. Ar y 
rhestr hon bydd manylion personol cleifion nad ydynt wedi cydsynio. Ni fydd eu data personol yn cael eu cadw yn yr NJR ond, 
yn hytrach, cânt eu defnyddio’n unig i adrodd yn ôl i’r ysbyty os canfyddir bod cofnodion ar goll.

Dylid cadw’r ffurflen hon fel rhan o gofnod y claf. PEIDIWCH AG anfon y ffurflen hon i 
Ganolfan yr NJR. 

I gael gwybod mwy

Gwefan yr NJR 
www.njrcentre.org.uk

I’w gwblhau gan yr ysbyty 

Ysbyty

Rhif GIG (neu gyfatebol) neu ddull adnabod yr ysbyty lleol:

Taldra  cm  Pwysau    kg

neu BMI

E-bost 
enquiries@njrcentre.org.uk  

Desg Gwasanaeth yr NJR
Tel: 0845 345 9991 – Dydd Llun i ddydd Gwener 
9am tan 5pm (ac eithrio gwyliau cyhoeddus)  

NJR Centre
Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue, Hemel Hempstead HP2 4NW


