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Cefnogi gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a gweithwyr cymorth 

proffesiynol perthynol i iechyd yn ystod epidemig COVID-19 yn y DU  

Wrth inni fynd drwy gyfnod digynsail yn y GIG a’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 

ehangach, dyma ni’n ysgrifennu atoch, yn gyntaf i ddiolch ichi am y gwaith hynod heriol a 

chaled yr ydych chi a’ch staff yn ei gyflawni, ac yn ail i gynnig ein cefnogaeth ichi.  

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi datgan bod COVID-19 yn bandemig, ac mae Prif Weinidog 

y DU wedi datgan bod y DU yn symud i gyfnod oedi yn y frwydr yn erbyn y feirws, gan y 

bydd y feirws yn rhoi’r GIG a gwasanaethau iechyd a gofal ehangach y pedair gwlad o dan 

bwysau eithafol. Mae’n anorfod y bydd y pwysau hyn yn cael eu gwaethygu gan brinder staff 

oherwydd salwch neu gyfrifoldebau gofalu. Bydd yn her, ond rydym yn teimlo’n hyderus y 

bydd gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, a’u gweithlu cymorth, yn ymateb yn gyflym ac 

yn broffesiynol. Rydym am sicrhau cydweithwyr ein bod yn cydnabod y bydd hyn yn golygu y 

bydd angen newid arferion dros dro, ac y bydd rheoleiddwyr ac eraill hefyd yn ymwybodol o 

hynny.   

Bydd epidemig sylweddol yn golygu y bydd yn rhaid i weithwyr gofal iechyd proffesiynol fod 

yn hyblyg wrth eu gwaith. Efallai y bydd angen iddynt weithio o dan amgylchiadau neu mewn 

lleoliadau anghyfarwydd, neu weithio mewn meysydd clinigol y tu allan i’w hymarfer arferol 

er budd cleifion, unigolion, a’r boblogaeth gyfan. Gallai hyn fod yn straen ar unigolion, ac 

rydym yn cydnabod y gallai fod gennych bryderon ynghylch ymarferoldeb proffesiynol a’r 

goblygiadau o weithio o dan amgylchiadau o’r fath.   

Mae angen inni gadw at egwyddorion sylfaenol arferion gorau gweithwyr proffesiynol 

perthynol i iechyd. Fel gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd cofrestredig, disgwylir ichi 

ddilyn canllawiau’r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal  a’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol, 

ac i bwyso a mesur wrth ddefnyddio’r egwyddorion  mewn perthynas â sefyllfaoedd y 

byddwch yn eu hwynebu. Fodd bynnag, mae’r rhain hefyd yn cymryd i ystyriaeth realiti’r 

sefyllfa argyfwng hynod anarferol. Rydym yn awyddus i weld gweithwyr proffesiynol 

perthynol  i iechyd, mewn partneriaeth â’r cleifion a’r unigolion yr ydym yn gofalu amdanynt, 

yn defnyddio eu crebwyll proffesiynol i asesu risg ac i sicrhau bod pobl yn cael gofal diogel, 

mewn modd sy’n seiliedig ar y gwerthoedd a’r egwyddorion yn ein safonau proffesiynol ar 

gyfer ymddygiad, perfformiad, a moeseg. Mae dull gweithredu rhesymegol, a all amrywio 

arferion mewn argyfwng, yn rhan o’r ymateb proffesiynol hwnnw.   

Cyfrifoldeb y sefydliadau yr ydych yn gweithio ynddynt yw sicrhau eich bod yn cael y 

gefnogaeth i wneud hyn. Rhaid iddynt gadw mewn cof y gallai fod angen i glinigwyr beidio â 

dilyn, o bosibl i raddau helaeth, y gweithdrefnau arferol, er mwyn iddynt allu darparu gofal i 

bobl o dan yr amgylchiadau unigryw a hynod heriol sy’n gaeth i amser a fydd yn bodoli pan 

fydd yr epidemig yn ei anterth.    

Rydym yn disgwyl i gyflogwyr, addysgwyr, cyrff proffesiynol, a sefydliadau cenedlaethol y 

GIG fod yn hyblyg o ran eu dull gweithredu, a disgwyliadau’r gofynion arferol.  Mae 

rheoleiddwyr gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, gan gynnwys y Cyngor Proffesiynau 

Iechyd a Gofal a’r Cyngor Osteopathig Cyffredinol, eisoes wedi ymrwymo i ystyried ffactorau 

sy’n berthnasol i’r amgylchiadau gwaith ein gweithiwr proffesiynol.   

Bydd ystyriaeth ddyladwy yn cael ei rhoi i weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd a staff 

eraill sy’n defnyddio eu sgiliau o dan amgylchiadau anodd oherwydd prinder staff a’r 

galwadau llethol sy’n codi yn ystod epidemig enfawr. Gallai hyn gynnwys gweithio y tu allan i 



faes ymarfer yr unigolyn. Mae’r rheoleiddwyr gofal iechyd eisoes wedi rhyddhau datganiad 

ar y cyd i egluro hyn:  https://www.hcpcuk.org/registrants/updates/2020/how-we-will-

continue-to-regulate-in-light-of-novelcoronavirus/ a https://www.osteopathy.org.uk/news-and-

resources/news/joint-statementcovid-19-coronavirus/ 

Rydym hefyd yn benderfynol na fydd y sefyllfa hon yn effeithio’n negyddol ar addysg 

hirdymor myfyrwyr. Bydd ystyriaeth briodol yn cael ei rhoi i hynny gan yr holl gyrff 

perthnasol.  

Yn olaf, hoffem ddiolch ichi i gyd am eich ymdrechion. Mae llawer o weithwyr proffesiynol 

perthynol i iechyd a’u staff cymorth ar draws y GIG a gwasanaethau iechyd y cyhoedd wedi 

gwneud cyfraniad enfawr i’r ymateb i COVID-19. Rydym yn hynod ddiolchgar am ymateb y 

proffesiynau ym mhob maes ymarfer wrth inni wynebu’r her hon. Mae’n haeddu’r 

ganmoliaeth uchaf. Mae gennym hyder yn yr ymrwymiad, yr ymroddiad, a’r broffesiynoliaeth 

sydd wedi eu dangos gan weithlu’r gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, ac a fydd yn 

parhau i gael eu dangos yn ystod cyfnod y pandemig hynod ddifrifol hwn, a hefyd y gwaith 

diflino a heriol sy’n cael ei gyflawni ganddynt. 

Yn gywir  
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