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Pam ein bod ni’n casglu gwybodaeth am eich gofal 

diabetes? 

Mae llywodraethau Cymru a Lloegr eisiau gwneud gofal diabetes yn well fel y gall yr holl blant a phobl ifanc â 

diabetes fyw’n dda gyda’r cyflwr.    I weld pa mor dda y mae clinigau yng Nghymru a Lloegr yn cefnogi plant a 

phobl ifanc â diabetes,  mae Llywodraeth Cymru ac NHS England wedi cyllido elusen o’r enw’r Bartneriaeth 

Gwella Ansawdd Gofal Iechyd (HQIP) i redeg yr Archwiliad Diabetes Pediatrig Cenedlaethol (NPDA).    Mae HQIP 

wedi penodi’r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant (RCPCH) i’w redeg. 

Byddwn yn casglu gwybodaeth o bob clinig i blant a phbobl ifanc â diabetes yng Nghymru a Lloegr bob 

blwyddyn.   Rydym yn gwneud hyn er mwyn bwrw golwg ar gynnydd tuag at well gofal ac i helpu clinigau i 

weithio allan lle maent yn gwneud yn dda, a lle gallent wneud yn well.   Medrwch weld y set gyflawn o 

wybodaeth y byddwn yn ei gasglu am ofal pob plentyn neu berson ifanc yma.   Mae hyn yn helpu i gefnogi 

gwell gofal, gwell iechyd i blant a phobl ifanc â diabetes, a gwell profiadau i chi a’ch teulu pan fyddwch yn 

mynd i’r clinig. 

 
 

Sut byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth yn breifat? 

Fel arfer, mae angen gofyn caniatâd i gasglu gwybodaeth bersonol am ofal iechyd gan y person yr ydych yn 

casglu oddi wrtho, ond byddai’n anodd iawn gofyn caniatâd y miloedd o blant a phobl ifanc â diabetes sydd 

wedi eu cynnwys yn yr archwiliad.   Oherwydd hyn, ac am bod NPDA yn gwneud gwaith pwysig i wella gofal 

diabetes, mae gennym ganiatâd arbennig i gasglu eich gwybodaeth gan eich tîm diabetes: ‘Caniatâd Adran 251’ 

yw’r enw ar hyn. Byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth yn cael ei anfon atom yn ddiogel, ei fod yn cael 

ei storio’n ddiogel, ac yn cael ei weld yn unig gan bobl sydd wedi eu hyfforddi’n arbennig sydd â chaniatâd i 

weithio gydag ef. 

 
 

Ydym ni’n rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw un arall? 

Weithiau, bydd ymchwilwyr sy’n gweithio mewn gwahanol brifysgolion yn gofyn am gopïau o wybodaeth a 

gesglir gan yr NPDA fel y gallant gynnal eu hymchwiliadau eu hunain i sut i wella gofal.  Gallwn rannu’r data 

hwn yn unig gydag ymchwilwyr fedr ddal y wybodaeth yn ddiogel ac sy’n gwneud ymchwil fydd yn helpu i wella 

gofal i bobl â diabetes. 

Pan fyddwn yn rhannu gwybodaeth gydag ymchwilwyr, ni fydd eich manylion personol (er enghraifft, eich rhif 

GIG neu ddyddiad eich geni) yn cael eu pasio ymlaen atynt, felly mae eich preifatrwydd yn cael ei warchod. 

Mae eich manylion personol yn cael eu rhannu gyda dau sefydliad yn unig, ac yr ydym yn ymddiried yn llwyr 

ynddynt:   NHS Digital a Gwasanaeth Gwybodaeth Cenedlaethol Cymru. Mae’r sefydliadau hyn yn casglu 

gwybodaeth am ymweliadau ag 

https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2018-03/npda_dataset_2017_final.pdf
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ysbytai, a byddwn yn anfon eich manylion drosodd er mwyn iddynt hwy allu rhoi gwybodaeth yn ôl i ni am 

unrhyw adeg y bu’n rhaid i chi fod yn yr ysbyty oherwydd eich diabetes.   Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth 

hon i weithio allan sut i osgoi gorfod mynd i’r ysbyty. 

 
 

Am ba hyd y byddwn ni’n cadw eich gwybodaeth? 

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth cyhyd ag y byddwn yn gyfrifol am redeg yr NPDA.   Bydd pob data yn cael 

ei ddileu neu ei roi’n ôl i HQIP yn fuan iawn wedi i’r RCPCH roi’r gorau i redeg yr NPDA. 

 
 

Sut medrwch chi atal eich gwybodaeth rhag cael ei 
ddefnyddio? 

Os nad ydych eisiau i wybodaeth am eich gofal gael ei ddefnyddio yn yr NPDA, gallwch ofyn i’ch clinig 

diabetes beidio â’i anfon at yr NPDA.  Os ydych eisiau dileu unrhyw wybodaeth a gasglwyd gennym eisoes, 

gallwch gysylltu â’r NPDA ar npda@rcpch.ac.uk  i ddarganfod sut. 

 
 

Gwybodaeth bellach a sut i gysylltu â ni. 

Os hoffech fwy o wybodaeth am yr NPDA, gan gynnwys sut i wneud cŵyn, cysylltwch ag  npda@rcpch.ac.uk 

neu ffoniwch ni ar 020 7092 6167. 
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