
Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon – Ymchwiliad i Sepsis 

1 

Ymateb ymgynghori AGIC – Tachwedd 2019 

1. Faint o ddealltwriaeth sydd o achosion sepsis, sut y mae cleifion sydd â sepsis yn

dod i sylw gwasanaethau, a chanlyniadau sepsis;

Ni all Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wneud sylw ar y mater hwn.

2. Ymwybyddiaeth gyhoeddus a phroffesiynol o sepsis;

Ni all Arolygiaeth Gofal Iechyd (AGIC) wneud sylw ar ymwybyddiaeth y cyhoedd o

sepsis. Yn dilyn rhaglen o arolygiadau mewn ysbytai dros nifer o flynyddoedd, mae AGIC

wedi nodi bod gan weithwyr proffesiynol ymwybyddiaeth dda o sepsis ar y cyfan. Fodd

bynnag, mae lefel yr ymwybyddiaeth a gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth y staff yn

amrywio rhwng meysydd clinigol gwahanol. Mewn maes acíwt fel adrannau achosion

brys neu unedau asesu, rydym wedi gweld enghreifftiau o ymwybyddiaeth broffesiynol

da. Fodd bynnag, gall ymwybyddiaeth broffesiynol a gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth

y staff fod yn is, ond yn foddhaol ar y cyfan, mewn meysydd llai acíwt neu feysydd nad

ydynt yn acíwt.

3. Adnabod a rheoli sepsis mewn lleoliadau y tu allan i'r ysbyty, gan gynnwys

defnyddio dulliau/canllawiau sgrinio perthnasol, a'r broses gyfeirio rhwng gofal

sylfaenol/eilaidd;

Ni all Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wneud sylw ar y materion hyn.

4. Adnabod/rheoli sepsis mewn lleoliadau(ysbytai) acíwt;

Yn ystod arolygiadau ysbytai acíwt AGIC, mae'r adolygwyr cymheiriaid clinigol yn

ystyried sut y caiff achosion o sepsis eu hadnabod a'u rheoli. Caiff hyn ei ystyried yn

ystod arolygiadau o wardiau ysbytai (gan gynnwys ysbytai annibynnol), wardiau

mamolaeth, adrannau achosion brys ac arolygiadau llawfeddygol.

Cesglir y dystiolaeth drwy adolygu samplau o ddogfennaeth yng nghofnodion y cleifion,

cynlluniau triniaeth, siartiau arsylwi arwyddion bywyd cleifion (a elwir hefyd yn siartiau

Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol (NEWS)), ac ystyried a gaiff adnoddau eu defnyddio

mewn ffordd briodol i nodi salwch acíwt fel sepsis. At hynny, bydd y cymheiriaid clinigol

yn edrych i weld a oes bwndel gofal sepsis neu adnodd arall wedi cael ei ddefnyddio os

oes amheuaeth neu gadarnhad o sepsis, os yw'n briodol gwneud hynny. Bydd adolygwyr

cymheiriaid clinigol AGIC yn llunio barn gyffredinol ar sail gwybodaeth ynghylch sepsis

yn y meysydd a arolygir, a dylent ddarparu rhesymeg dros eu casgliad.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth ein  rhaglen arolygu  mae AGIC wedi nodi bod prosesau da

ar waith ar y cyfan i adnabod a rheoli sepsis mewn lleoliadau ysbyty acíwt.

5. Yr effaith gorfforol a meddyliol ar y rhai sy'n goroesi sepsis, a'r cymorth sydd ei

angen arnynt;

Ni all Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wneud sylw ar y mater hwn.

S 07 
Ymchwiliad i Sepsis 
Inquiry into Sepsis 
Ymateb gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru 
Response from Healthcare Inspectorate Wales




