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Gwella diogelwch dyfeisiau trwytho
Mae dros 15 miliwn o drwythau'n cael eu rhoi yn y GIG bob
blwyddyn. Defnyddir triniaeth drwytho i roi hylifau a chyffuriau trwy
gyfrwng drip i mewn i wythiennau cleifion sy'n derbyn therapi ailhydradu neu driniaeth cemotherapi.

Problem
Y rhan fwyaf o'r amser, caiff y trwythau eu rhoi'n ddiogel. Fodd
bynnag, mae'r Asiantaeth Reoleiddio Meddyginiaethau a nwyddau
Gofal Iechyd (MHRA) wedi bod yn edrych ar faterion diogelwch
mewn perthynas â dyfeisiau trwytho gan adrodd i'r NPSA.
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Mae'r MHRA yn derbyn dros 700 o adroddiadau am broblemau
gyda dyfeisiau trwytho bob blwyddyn ac mae cyfartaledd o 19 y
cant ohonynt yn ganlyniad i gamsyniad ar ran y rhai sy'n
defnyddio'r dyfeisiau hyn.

Tystiolaeth
Dangosodd astudiaeth beilot gan yr NPSA mewn chwe
ymddiriedolaeth acíwt fod pob ymddiriedolaeth, ar gyfartaledd:
• yn defnyddio 31 gwahanol fath o ddyfeisiau trwytho;
• bod £1.6m wedi cael ei wario ar ddyfeisiau trwytho;
• bod 65 y cant o ddyfeisiau trwytho yn segur y rhan fwyaf o'r amser.

Cyngor yr NPSA
Mae'r NPSA yn cynghori ymddiriedolaethau i gadw dyfeisiau
trwytho mewn llyfrgell offer ganolog a lleihau'r gwahanol fathau
sy'n cael eu defnyddio. Mae gan hyn y potensial i:
1 leihau'r risg o achosi niwed neu farwolaeth i'r claf;
2 lleihau dryswch ymysg staff;
3 arbed amcangyfrif o £120,000 i ymddiriedolaeth nodweddiadol, y
gellid ei ailgyfeirio tuag at ofal rheng flaen i gleifion.
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Gweithredu ar gyfer y GIG
Cynghorir ymddiriedolaethau acíwt y GIG yng Nghymru a Lloegr i adolygu'r
modd y maent yn pwrcasu ac yn rheoli dyfeisiau trwytho. Mae'r NPSA wedi
llunio canllawiau i wneud hyn sy'n cynnwys gwybodaeth i gleifion ar ddyfeisiau
trwytho. Mae'r rhain ar gael ar wefan Asiantaeth Pwrcasu a Chyflenwi'r GIG ar
www.pasa.nhs.uk/infusiondevices
Camau i'w cymryd gan: Rheolwyr llywodraethu clinigol/rheolwyr risg a
phenaethiaid adrannau clinigol/meddygol.
I gael manylion pellach am yr hysbysiad arfer mwy diogel hwn ac am waith yr
NPSA, cysylltwch â'r:
National Patient Safety Agency
4-8 Maple Street
Llundain
W1T 5HD
enquiries@npsa.nhs.uk
www.npsa.nhs.uk
Rhif ffôn: 020 7927 9500
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Mae'r datrysiad arfer mwy diogel hwn wedi ei ysgrifennu yn y cyd-destun canlynol:
Mae'n cynrychioli barn yr Asiantaeth Genedlaethol dros Ddiogelwch Cleifion (NPSA), barn gafodd ei ffurfio ar ôl ystyried
y dystiolaeth oedd ar gael. Rhagwelir y bydd staff gofal iechyd yn ei gymryd i ystyriaeth wrth ddylunio gwasanaethau a
chyflwyno gofal cleifion. Nid yw, fodd bynnag, yn diystyru cyfrifoldeb unigol staff gofal iechyd i wneud penderfyniadau
sy'n briodol i amgylchiadau lleol ac anghenion cleifion ac i dderbyn cyngor proffesiynol priodol lle bo angen.
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y deunydd hwn yn eiddo'r NPSA a chedwir pob hawl. Mae'r NPSA yn awdurdodi sefydliadau gofal iechyd i
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