Adnodd chwilio Sefydliadau Cleifion a Gofalwyr
Pwrpas adnodd chwilio sefydliadau cleifion a gofalwyr ydy dod o hyd i sefydliadau,
grwpiau cymorth a rhwydweithiau sy'n cefnogi pobl â chyflwr meddygol neu angen
gofal cymdeithasol, er mwyn cysylltu â nhw ynghylch y posibilrwydd iddynt gymryd
rhan mewn arfarniad.
Pwnc
[ysgrifennwch fanylion y pwnc a’r clefyd/cyflwr]

Mae'r ffynonellau canlynol yn ffynonellau a awgrymir ar gyfer chwilio am sefydliadau
cleifion a gofalwyr. Sylwch efallai na fydd angen chwilio pob ffynhonnell ar gyfer pob
pwnc.
Adnodd
Canlyniadau
Arfarniadau HTW blaenorol
HTW
Ydy HTW wedi cynnal
arfarniad ar bwnc neu
boblogaeth cleifion tebyg?
Os felly, gyda phwy y
gwnaeth HTW ymgysylltu?

Cyffredinol
Google
Chwiliwch am 'charity' neu
'organisation' yn ogystal â'r
cyflwr/poblogaeth.
Gwnewch hyn yn gyntaf,
gan y dylai ddangos y prif
sefydliadau. Gwnewch yn
siŵr eu bod yn sefydliadau
yn y DU.

Adnoddau gwybodaeth i gleifion y GIG
NHS Choices (Iechyd A-Z)
NHS Direct Wales (Iechyd
A-Z)
Edrychwch am y pynciau a
sgroliwch i'r gwaelod, mae
adran 'selected links'.
NHS Direct Wales
Chwiliwch am drefi yng
Ngogledd Cymru yn
ogystal â De Cymru, i
gael gymaint o
ganlyniadau â phosibl.
Mae dolenni i ddarparwyr
iechyd a lles yng Nghymru
ar waelod y dudalen hon,

Cynhyrchwyd gan: Technoleg Iechyd Cymru

Tudalen: 1

Dyddiad Cynhyrchu:

yn dilyn y canlyniadau
chwilio.
NHS Inform
Yn enwedig ‘Health &
Wellbeing services’ dan
‘Scotland’s service
directory’

Adnoddau gwybodaeth i gleifion (dim yn rhai y GIG)
Patient UK
Ar ddiwedd pob taflen ar
bwnc, mae dolenni i
sefydliadau perthnasol
HealthUnlocked
Edrychwch ar y rhestr o
gymunedau ar yr hafan i
weld a oes cymuned
berthnasol
Mae’n rhaid i chi gofrestru
i gael mynediad llawn.
Self Help UK
Yn benodol ar gyfer
cymorth yn ardal
Nottingham, ond mae
dolenni i gyrff
cenedlaethol y DU
National Association for
Patient Participation
Adran adnoddau, mae
angen bod yn aelod i gael
mynediad
Gwiriwch y dudalen
‘Useful Links’:
http://www.napp.org.uk/l
inks.html
Health Talk
Chwiliwch am bwnc o
ddiddordeb, mae adran
'Resources and Information'
ar gyfer pob pwnc
NIHR Involve
Cyfeiriadur Cynnwys
Cymunedau ac Elusennau
National Voices
Rhestr o aelodau
Dying Matters: sefydliadau
yn ôl clefyd

Adnoddau seiliedig ar dystiolaeth yn y DU
Canllaw NICE
Oes llwybr clinigol NICE ar
gyfer y pwnc hwn?
NICE Evidence Search
Cyfyngwch yr hyn rydych
chi’n chwilio amdano i
‘Information for the
Public’ & ‘Patient Decision
Aids’
Cynhyrchwyd gan: Technoleg Iechyd Cymru

Tudalen: 2

Dyddiad Cynhyrchu:

NICE – Get Involved
Healthcare Improvement
Scotland
SHTG
Ydy SHTG wedi cyhoeddi
unrhyw beth ar hwn neu ar
bwnc tebyg?
SIGN
Gwiriwch y canllawiau
cyhoeddedig a'r
tudalennau cynnwys
cleifion. Efallai y bydd
iaith glir neu fersiwn claf.

Canolfannau ymchwil/sefydliadau
The King’s Fund
Chwiliwch drwy’r gronfa
ddata yn ogystal â’r wefan:
https://koha.kingsfund.org
.uk/
Centre for Qualitative
Research
Campbell Collaboration
Gallwch ddod o hyd i
adolygiadau systematig
Campbell Collaboration
yma:
https://onlinelibrary.wiley
.com/journal/18911803
Iriss
Institute for Research and
Innovation in Social
Services (Iriss)
NIHR CLAHRC Projects
NIHR Collaborations for
Leadership in Applied
Health Research and Care
(CLAHRC)

Gwefannau sy’n benodol i gyflwr neu glefyd (dilëwch os nad ydynt yn addas)
Cancer specific
Cancer advice
Cancer-UK: National
Organisations
ESMO

Tudalennau penodol i ddiabetes sy'n cynnwys rhestrau o sefydliadau/elusennau
Juvenile Diabetes Research
Foundation Ltd (JDRF)
Welsh Endocrine and
Diabetes Society
Diabetes.co.uk

Tudalennau penodol i glefyd y galon sy'n cynnwys rhestrau o sefydliadau/elusennau
Wikipedia heart disease
organisations
Cardiomyopathy

Dyddiad y chwiliad:
Cynhyrchwyd gan: Technoleg Iechyd Cymru

Tudalen: 3

Dyddiad Cynhyrchu:

Y dulliau a ddefnyddiwyd:
Cynhaliwyd y chwiliad gan:

Cynhyrchwyd gan: Technoleg Iechyd Cymru

Tudalen: 4

Dyddiad Cynhyrchu:

