
Gwella eich profiad 
o newid cymal

Sut mae’r NJR yn helpu cleifion?
Mae Cofrestrfa Genedlaethol y Cymalau ar gyfer Cymru, Lloegr a 

Gogledd Iwerddon (NJR) yn cofnodi manylion llawdriniaethau newid 

cymal er mwyn monitro canlyniadau’r llawdriniaethau newid cymal a 

diogelu’r cleifion. Rydym yn rhoi gwybodaeth a thystiolaeth i:

•	 Helpu llawfeddygon ddewis y cymalau artiffisial (impiadau) gorau 

ar gyfer cleifion 

•	 Rhoi grym i’r cleifion trwy eu cynorthwyo i ddarganfod mwy am  

yr impiadau sydd ar gael iddynt

•	 Gwella diogelwch cleifion trwy ddangos pa mor dda y mae 

impiadau, llawfeddygon ac ysbytai yn perfformio, a gweithredu 

pan fo angen 

•	 Rhoi ymateb i ysbytai a gwneuthurwyr impiadau am eu perfformiad 

i’w helpu i wella gofal i gleifion 

•	 Os gwelir bod problem gydag impiad, helpu llawfeddygon 

benderfynu’n gyflym a oes angen galw cleifion yn ôl i’r ysbyty

TYSTIOLAETH: 
Ni yw’r adnodd mwyaf 
o’i fath yn y byd sy’n 
rhoi gwybodaeth i helpu 
llawfeddygon ddewis y 
cymalau artiffisial gorau 
i gleifion  

Pam mae arnom angen eich help chi
Er mwyn helpu i ddiogelu cleifion, mae angen i ni ofyn am ganiatâd i 

gofnodi eich manylion personol gyferbyn â manylion eich llawdriniaeth. 

Bydd y wybodaeth yn gyfrinachol bob amser:

Enw / Dyddiad geni / Côd post / Rhif GIG neu rif claf cenedlaethol

Trwy gyfuno’r wybodaeth yma, gallwn fesur yr amser rhwng llawdriniaethau 

cyntaf ac unrhyw lawdriniaethau yn y dyfodol. Trwy edrych ar y mesuriad 

hwn ar gyfer llawdriniaethau pob claf gallwn ddweud pa mor dda y mae 

gwahanol impiadau a llawfeddygon yn perfformio.

Gallwn eich sicrhau fod mesurau rheoli llym iawn ar y ffordd y caff y data  

ei storio, ei ryddhau a’i ddefnyddio. Edrychwch ar daflen wybodaeth i 

gleifion yr NJR i gael gwybod mwy am y ffordd y byddwn yn defnyddio data 

ac ymchwil.

PARTNERIAETH: 
Mae mwy na 9 o bob 10 o 
gleifion yn cydsynio i gael 
ychwanegu eu manylion at  
yr NJR sy’n monitro 
llawdriniaethau yng Nghymru, 
Lloegr a Gogledd Iwerddon

i Gofynnwch i aelod o’ch tîm gofal iechyd  
am daflen gwybodaeth i gleifion NJR a 
ffurflen ganiatâd cleifion NJR

GOFAL CLEIFION:
Gwybodaeth i roi grym 
i gleifion a chanlyniadau 
sy’n dangos sut mae 
impiadau, llawfeddygon 
ac ysbytai yn perfformio 
            

CLUN PEN-GLIN FFÊR PENELIN YSGWYDD

Ein gwybodaeth ar gyfer cleifion
Gallwch ddod i wybod mwy am ein gwaith a’r wybodaeth rydym yn ei 

chyhoeddi am lawdriniaethau newid cymalau yn www.njrcentre.org.uk.  

Mae hyn yn cynnwys:

•			Canllaw	y	Cyhoedd	a	Chleifion	i	Adroddiad	Blynyddol	yr	NJR

•			Cylchlythyr	chwarterol	‘Croniclo’r	Cymalau’

•			Gwybodaeth	am	broffil	llawfeddygon	ac	ysbytai	yn							 

     www.njrsurgeonhospitalprofile.org.uk

HIPS


