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Annwyl Gyfeillion 
 
ASESIAD CLINIGOL O COVID-19 YN Y GYMUNED 
 
Fis Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Fframwaith Cymunedol ar 
gyfer rheoli COVID-19. Mae’r Fframwaith Cymunedol yn cynnwys llwybr 
clinigol ar gyfer asesu, rheoli a dwysáu’r ymateb i’r haint COVID-19. Hoffwn 
ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y gwaith o weithredu’r fframwaith hwn yn 
lleol. 
 
Yn ystod y tri mis diwethaf, rydym wedi bod yn monitro’r pandemig a’i effaith 
ar y boblogaeth mewn perthynas â mynediad at ofal iechyd. Mae’r dystiolaeth 
ddiweddaraf yn dangos bod canran fawr o bobl sydd â COVID-19 yn osgoi 
cysylltu â gwasanaethau gofal sylfaenol, a bod mwyafrif llethol y derbyniadau 
COVID-19 yn debygol o fod yn achosion brys. Er nad oes tystiolaeth bod hyn 
yn effeithio ar ganlyniadau pobl, rwy’n pryderu bod posibilrwydd y gallai pobl 
aros yn rhy hir cyn cael cymorth meddygol, ac y gallai hynny olygu na fydd 
pobl yn cael eu derbyn i’r ysbyty nes bod eu cyflwr wedi gwaethygu’n 
sylweddol.  
 
Mae’r Fframwaith Cymunedol eisoes yn darparu ar gyfer gweithredu system 
lle bo aelodau o’r cyhoedd sydd â symptomau COVID-19 yn gallu cysylltu â’r 
gwasanaeth 111 neu eu meddyg teulu i gael cyngor. Rwy’n bryderus y gallai’r 
neges gyhoeddus, i hunanynysu gartref os yw eich symptomau’n rhai ysgafn, 
annog pobl i geisio ymdopi ar eu pennau eu hunain am yn rhy hir heb gysylltu 
â’r gwasanaeth 111 neu eu meddyg teulu. Rwyf hefyd yn bryderus y gallai’r 
pwyslais ar ymgynghori o bell mewn gofal sylfaenol, oherwydd y pryderon 
dealladwy ynghylch atal yr haint rhag lledaenu, fod yn ei gwneud yn anoddach 
i feddygon teulu asesu pa mor ddifrifol yw’r salwch COVID-19. Yn benodol, 
mae wedi dod i’r amlwg nad yw diffyg anadl yn arwydd dibynadwy o ran pa 
mor ddifrifol yw’r clefyd. Mae’n ymddangos mai dirlawnder ocsigen yw’r 
dangosydd allweddol, a’i bod yn hanfodol gwneud mesuriadau ocsimetreg 
pwls.   
 
Er mwyn dylanwadu ar ymddygiad y cyhoedd, byddwn yn addasu’r 
negeseuon cyhoeddus er mwyn annog pobl i beidio â cheisio ymdopi ar eu 
pennau eu hunain gydag unrhyw symptomau, oni bai bod y symptomau’n rhai 
ysgafn ac nad ydynt yn para’n hir. Rydym yn gweithredu mewn modd gofalus 
iawn er mwyn peidio ag ysgogi cysylltiadau diangen â gofal sylfaenol, ac 
rydym yn cydnabod y bydd yn heriol sicrhau’r cydbwysedd iawn. Bydd y 
cyngor i’r cyhoedd, sy’n dweud y dylai pobl hunanynysu os oes ganddynt 
symptomau neu eu bod wedi cael prawf positif ar gyfer COVID, ond bydd 
hefyd yn dweud y canlynol: 
 

- Os nad yw eich symptomau’n gwella ar ôl 7 niwrnod; 
- Os ydych yn chwydu; 
- Os ydych yn dioddef o ddiffyg anadl; 
- Os ydych yn dioddef blinder ac nad ydych bellach yn gallu cyflawni eich 

gweithgareddau dyddiol arferol; 
- Peidiwch â’i gadael yn rhy hwyr, cysylltwch â’r gwasanaeth 111 neu 

eich meddyg teulu. 



 
Mae’n bwysig bod pobl sydd â symptomau COVID yn teimlo’n hyderus eu bod 
yn defnyddio amser eu meddyg teulu mewn modd priodol, a’u bod yn cael eu 
hannog i gysylltu â’u meddyg teulu eto os ydynt yn dangos unrhyw rai o’r 
symptomau hyn. Mae’r cyngor uchod, a ddarperir er mwyn sicrhau diogelwch 
cleifion, wedi cael ei ychwanegu at iteriad diweddaraf y llwybr cymunedol ar 
gyfer ymateb i COVID-19, a gyhoeddwyd ar 16 Mehefin. 
 
Hoffwn ofyn am eich cefnogaeth i sicrhau bod pobl sy’n cysylltu â 
gwasanaethau gofal sylfaenol a gofal cymunedol yn cael eu hasesu’n briodol 
ar sail eu risg clinigol. Mae’r Fframwaith Cymunedol wedi cael ei ddiweddaru i 
roi mwy o bwyslais ar fesur ocsimetreg pwls.  Mae’n cynnwys canllawiau ar 
drothwyon gofal yn seiliedig ar ganlyniadau unigol y mesuriadau hyn. 
 
Rwy’n gofyn ichi roi mwy o bwyslais ar fesuriadau ocsimetreg pwls fel rhan 
o’ch asesiadau clinigol, er fy mod yn cydnabod y bydd cynnal mwy o’r 
asesiadau hyn yn golygu bod angen mesurau priodol i atal a rheoli’r haint. Lle 
bo angen gwneud asesiadau felly, byddwn yn eich annog i ystyried defnyddio 
canolfannau clwstwr neu, os oes modd, y model o brofi dwy ffenest car. I 
gleifion na allant deithio, gallai fod angen ymweld â’u cartrefi. Er mwyn eich 
cefnogi yn y gwaith hwn, bydd Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn 
dosbarthu ocsifesuryddion pwls am ddim i bractisau. Rwy’n ymwybodol y 
bydd y dyfeisiau hyn ar gael mewn practisau eisoes, ond drwy gael rhagor 
ohonynt gellir sicrhau y gall mwy o staff gynnal yr asesiadau hyn, ac y gellir 
ymdrin â nifer mwy o achosion yn wyneb y ffaith bod angen parhau i 
weithredu gweithdrefnau ar gyfer atal a rheoli’r haint. 
 
Nid wyf yn awyddus i annog defnyddio ocsimetreg pwls o bell ar hyn o bryd. 
Mae gwerth ocsimetreg o bell yn gyfyngedig, gan gynnwys materion sy’n 
ymwneud â hyfforddiant a dehongli, rhoi sicrwydd ffug, a dwysáu gofal mewn 
modd amhriodol; yn ogystal ag anawsterau ymarferol o ran darparu digon o 
ddyfeisiau, penderfynu pwy ddylai eu cael, a’u cael yn ôl gan bobl. Mae 
defnyddio dulliau monitro o bell yn fater o ddisgresiwn lleol yn seiliedig ar 
anghenion eich poblogaeth. Ar hyn o bryd, rwy’n argymell defnyddio rhagor ar 
ocsimetreg pwls fel rhan o’ch asesiad clinigol ehangach. 
 
 
 
 


