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Nodyn canllaw dros dro: Defnyddio gweithwyr gofal i gefnogi Nyrsys

Cofrestredig mewn cartrefi nyrsio.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf mae nifer fach o ddarparwyr wedi cysylltu ag AGGCC i

holi ynglŷn â defnyddio gweithwyr gofal uwch mewn cartrefi nyrsio i ymgymryd â 

thasgau nyrsio o dan oruchwyliaeth a chyfarwyddyd nyrs gofrestredig.

  

Yn benodol mae AGGCC wedi ystyried y model a fabwysiadwyd gan HC One a'r

gwerthusiad a gynhaliwyd gan SCIE: www.scie.org.uk/care-providers/hc-one.

Diben y nodyn hwn yw egluro safbwynt AGGCC ynglŷn â'r rheoliadau a'r safonau 
gofynnol cenedlaethol fel y maent ar hyn o bryd. wrth reswm, mae’n bosibl y rhoddir
ystyriaeth bellach wrth ddatblygu'r rheoliadau a'r canllawiau statudol sy'n gysylltiedig
â Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, sy'n dod i rym yn
2018. Wrth ddatblygu'r nodyn canllaw hwn, rydym wedi ystyried y codau ymddygiad
ar gyfer nyrsys cofrestredig a'r rheolau ar gyfer dirprwyo a bennir gan y Cyngor
Nyrsio a Bydwreigiaeth a Llywodraeth Cymru.

Nid yw'r eglurhad dros dro hwn yn cynrychioli newid polisi gan AGGCC. Mae'n

nodyn canllaw a luniwyd i gefnogi darparwyr sydd o bosibl yn ystyried defnyddio

gweithwyr gofal uwch i gynorthwyo â thasgau nyrsio, i ddeall disgwyliadau AGGCC.

Bydd gan gyrff cyhoeddus sy’n comisiynu gofal eu disgwyliadau cytundebol eu

hunain y dylai darparwyr eu hystyried wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â'r 

trefniadau staffio yn eu gwasanaeth. Yn yr un modd, mae comisiynwyr yn gyfrifol am

sicrhau bod y gwasanaethau y maent yn eu prynu'n diwallu anghenion y bobl sy'n

cael eu lleoli mewn cartrefi nyrsio, a bod gofynion cytundebol mewn perthynas â

staffio'n adlewyrchu lefel dibyniaeth y sawl sy'n cael eu lleoli yno.

Yn ogystal, dylai darparwyr, nyrsys cofrestredig a chomisiynwyr ystyried y

disgwyliadau a'r egwyddorion a amlinellir yng nghanllawiau Cymru Gyfan ar Gyfer

Dirprwyo Tasgau o Fewn i GIG a Geir yn.

Y rheoliadau mwyaf perthnasol: Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

1) Datganiad o Ddiben:

Mae Rheoliad 4 yn ei gwneud yn ofynnol i’r person cofrestredig lunio Datganiad o

Ddiben sy'n pennu nodau ac amcanion y cartref, ac a ddylai gynnwys datganiad

ynglŷn â'r materion a amlinellir yn Atodlen 1.

Mae hyn yn cynnwys nifer y staff sy'n gweithio yn y cartref gofal a'u cymwysterau a'u

profiad perthnasol, strwythur sefydliadol y cartref gofal ac a yw gofal nyrsio'n cael ei

ddarparu.

Mae Rheoliad 6 yn ei gwneud yn ofynnol i'r person cofrestredig adolygu'r Datganiad

o Ddiben yn gyson, gan hysbysu AGGCC 28 diwrnod cyn i unrhyw ddiwygiad ddod i

rym.
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Disgwyliadau AGGCC:Byddem yn disgwyl i bob cartref nyrsio bennu ei strwythur

staffio ar gyfer pob sifft yn glir, a lle y bydd tasgau nyrsio'n cael eu dirprwyo, ei

gwneud yn eglur i bwy y mae'r tasgau nyrsio'n cael eu dirprwyo. Pan fydd

newidiadau'n cael eu hystyried, rhaid i AGGCC dderbyn Datganiad o Ddiben

diwygiedig 28 diwrnod cyn iddynt gael eu gweithredu.

O fewn y strwythur sefydliadol byddem yn disgwyl gweld atebolrwydd clinigol clir i

nyrs gofrestredig ar ddyletswydd ar bob sifft, a chofnod clir i bwy y mae'n bosibl y

bydd tasgau'n cael eu dirprwyo, ynghyd â'u gradd a lefel eu cymwysterau.

Fel rhan o drefniadau llywodraethu mewn cartrefi sy'n darparu gofal nyrsio, mae

AGGCC yn disgwyl y bydd nyrsys arweiniol sydd ar ddyletswydd yn ymgymryd â

monitro cyson dangosyddion clinigol allweddol ar gyfer yr holl bobl sy'n derbyn gofal,

a bod arweinydd clinigol dynodedig (y rheolwr cofrestredig lle mae hefyd yn nyrs

gofrestredig) ar gyfer y gwasanaeth, sy'n ymgymryd â dadansoddiadau parhaus o

dueddiadau o ran damweiniau a digwyddiadau, a all gynnwys archwiliadau o

wlserau pwysedd, camgymeriadau gweinyddu meddyginiaeth, cyfraddau heintio a

derbyniadau i'r ysbyty. Rhaid defnyddio'r monitro a'r gwerthuso cyson hwn i sicrhau

bod y gofal a ddarperir gan gynorthwywyr nyrsio, gofalwyr uwch a gofalwyr eraill yn

briodol, yn amserol ac yn cael ei roi mewn modd cymwys.

Yn y pen draw, cyfrifoldeb proffesiynol nyrs gofrestredig ar ddyletswydd yw
penderfynu a yw'n briodol ac yn ddiogel dirprwyo, ac mae'r nyrs yn parhau’n gyfrifol
am y gofal a ddarperir. Mae AGGCC yn disgwyl i ddarparwyr cofrestredig barchu'r
egwyddor hon yn llwyr. Ni ddylai darparwr na rheolwr gwasanaeth ofyn i nyrs
gofrestredig wneud dirprwyaeth o'r fath os yw'r nyrs o'r farn nad yw gwneud hynny'n
ddiogel.

Nid yw AGGCC yn disgwyl i dasgau nyrsio gael eu dirprwyo gan nyrsys sydd wedi
cael eu cyflenwi gan asiantaeth. Mae hyn oherwydd ei bod yn annhebygol y bydd
nyrsys asiantaeth yn gwybod cymwyseddau’r staff sydd o dan eu cyfarwyddyd, ac
nad ydynt yn gallu darparu llywodraethu ac atebolrwydd clinigol effeithiol ar ran y
gwasanaeth cofrestredig.

2) Staffio:

Mae Rheoliad 18 yn ei gwneud yn ofynnol i'r person cofrestredig, gan roi sylw i faint

y cartref gofal, y datganiad o ddiben, a nifer ac anghenion y defnyddwyr

gwasanaeth, sicrhau bod personau cymwys, medrus a phrofiadol a chanddynt

gymwysterau addas yn gweithio yn y cartref gofal bob amser, mewn niferoedd sy'n

briodol ar gyfer iechyd a lles defnyddwyr y gwasanaeth. Mae Atodlen 4 yn ei gwneud

yn ofynnol bod cofnod yn cael ei gynnal mewn perthynas â chymwysterau a phrofiad

pob person sy'n gweithio yn y cartref gofal.

Mae'r Rheoliad hefyd yn ei gwneud yn ofynnol bod staff yn derbyn hyfforddiant sy'n

addas ar gyfer y gwaith mae unigolion yn cael eu cyflogi i'w gyflawni, ac mae'r
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Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn pennu'r disgwyliadau ynglŷn â goruchwyliaeth 

effeithiol.

  

Mae Rheoliad 18(3) yn ei gwneud yn ofynnol, lle y bydd y cartref gofal yn darparu

gofal nyrsio, i’r person cofrestredig sicrhau bod nyrs gofrestredig sydd â'r

cymwysterau priodol yn gweithio yn y cartref ar bob adeg.

Disgwyliadau AGGCC:Ni fyddem yn disgwyl i dasgau nyrsio gael eu dirprwyo ond i

uwch-weithwyr gofal dethol a phrofiadol, a byddem yn disgwyl bod unrhyw

hyfforddiant a roddir ynglŷn â sgiliau clinigol yn cael ei asesu o ran cymhwysedd staff 

trwy arsylwadau a ddogfennir, ac yn cael ei gymeradwyo gan weithiwr proffesiynol

â'r cymwysterau priodol, a bod hyn yn cael ei ddangos yn glir yn ei gofnodion staff.

Ni fyddem yn disgwyl i staff gael eu gofyn i wneud tasgau maent heb eu hyfforddi i’w

gwneud. Byddem yn disgwyl i hyfforddiant penodol a ddarperir gyd-fynd â safonau'r

diwydiant, a lle bo'n briodol, gael ei gaffael o ddarparwyr hyfforddiant achrededig.

Mae AGGCC a Fforwm Gofal Cymru yn argymell mai'r lefel cymhwyster ofynnol i

staff ymgymryd â thasgau nyrsio dirprwyedig yw QCF 3 neu'n uwch.

Rydym yn disgwyl y bydd o leiaf un nyrs gofrestedig sydd â'r cymwyseddau a'r

cymwysterau priodol ar ddyletswydd ar bob adeg -vfel sy'n ofynnol o dan y

rheoliadau, ac er mwyn darparu lefel briodol o oruchwyliaeth, ac i roi cymorth i

unrhyw staff sy'n ymgymryd â thasgau nyrsio dirprwyedig. Nid yw dirprwyo tasgau

nyrsio'n lleihau'r atebolrwydd am safon y gofal nyrsio a ddarperir yn y cartref a'r

gwaith parhaus o werthuso'r preswylwyr.

Mae AGGCC yn disgwyl i'r darparwr cofrestredig adolygu lefelau staffio a'r

cymysgedd proffesiynol yn barhaus, mewn perthynas ag anghenion newidiol

preswylwyr, a chynyddu nifer y staff nyrsio cofrestredig sydd ar ddyletswydd lle mae

anghenion yn gymhleth ac yn gofyn am hyn.

Ni ddylai pob agwedd ar ofal nyrsio gael ei dirprwyo. Ni ddylai rhai preswylwyr, sydd

ag anghenion cymhleth, mewn perygl mwy, neu lle mae angen lefel uchel o

werthuso parhaus, dderbyn gofal nyrsio ond gan nyrs gymwysedig. Nid ydym wedi

ystyried rhestr o dasgau nyrsio a all gael eu dirprwyo neu beidio. Rydym yn credu

bod y mater hwn yn benodol i'r claf unigol, a dylai nyrs gofrestredig benderfynu

ynglŷn â'r mater hwn.

3) Meddyginiaeth:

Mae Rheoliad 13 yn ei gwneud yn ofynnol i'r person cofrestredig wneud trefniadau ar

gyfer cofnodi, trin, a chadw a gweinyddu meddyginiaeth mewn modd diogel.

Mae Safon Ofynnol Genedlaethol 17(7) ar gyfer pobl hŷn yn nodi pan fydd 

preswylwyr yn derbyn gofal nyrsio, y dylai'r holl feddyginiaethau, gan gynnwys

cyffuriau a reolir, gael eu gweinyddu gan ymarferydd meddygol neu nyrs

gofrestredig.
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Mae Safon Ofynnol Genedlaethol 20(8) ar gyfer Oedolion Iau yn nodi pan fydd

preswylwyr yn derbyn gofal nyrsio, y dylai'r holl feddyginiaethau gael eu gweinyddu

gan ymarferydd meddygol neu nyrs gofrestredig.

Mae AGGCC yn cydnabod y gall y dasg o weinyddu meddyginiaeth yn ddiogel mewn

cartrefi nyrsio gael ei dirprwyo i aelod uwch o staff gofal sydd wedi derbyn yr

hyfforddiant priodol (gweler uchod). Byddem yn disgwyl y canlynol:

• Nad yw meddyginiaeth sy'n cael ei gweinyddu trwy bigiad, gyrwyr chwistrell

neu bwydwr peg, a meddyginiaeth gymhleth lle mae perygl y bydd preswylydd

yn cael adwaith andwyol, yn cael ei gweinyddu ond gan nyrs gofrestredig

• Dylid rhoi ystyriaeth arbennig i'r gwaith o weinyddu meddyginiaeth a reolir, a

dylai'r nyrs gofrestredig oruchwylio'r broses. Yn y rhan fwyaf o achosion dylai'r

gwaith o weinyddu meddyginiaeth a reolir gael ei gyflawni gan nyrs

gofrestredig. Os oes penderfyniad i ddirprwyo'r dasg o weinyddu cyffur a

reolir, rhaid bod asesiad risg ar wahân, sy’n cael ei ddogfennu, sy'n dangos

bod unrhyw risgiau posibl wedi cael eu rhag-weld a'u rheoli

• Pan fydd meddyginiaeth yn ôl yr angen wedi cael ei rhagnodi, bod protocolau

clir ar waith a bod staff wedi cael eu hyfforddi i’w defnyddio. Rhaid i unrhyw

ddefnydd o feddyginiaeth yn ôl yr angen gael ei adolygu gan y nyrs

gofrestredig arweiniol ar ddyletswydd

• Bod gwerthuso parhaus ac arolygiadau rheolaidd yn cael eu cynnal gan y

nyrs gofrestredig o'r holl breswylwyr ynglŷn â'r feddyginiaeth maent yn ei 

chymryd, yn enwedig pan fydd sgîl-effeithiau'n debygol

• Bod proffiliau meddyginiaeth cleifion yn cael eu hadolygu'n rheolaidd gan nyrs

gofrestredig, mewn ymgynghoriad ag ymarferydd meddygol neu fferyllydd a

• Bod arferion ynglŷn â meddyginiaeth yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan 

nyrs gofrestedig.

.


