SUT MAE YMWELD AG E-LYFRGELL IECHYD GIG CYMRU?
Mae ein gwefan ar gael 24/7 eli.gig.cymru neu gallwch sganio’r cod
QR yn lle hynny
AMDANOM NI:
Mae e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru yn
rheoli’r e-adnoddau digidol cenedlaethol
y mae holl Staff GIG Cymru a defnyddwyr
awdurdodedig eraill yn eu cyrchu.
Rydym yn gweithio’n agos gyda’r
gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth
iechyd lleol ledled GIG Cymru i ddarparu
gwybodaeth gofal iechyd o ansawdd uchel

sy’n seiliedig ar dystiolaeth i chi ym mhob
disgyblaeth.
A oes rhywbeth ar goll y credwch ddylai
fod ar gael yn genedlaethol? Gwnewch
argymhelliad trwy’ch llyfrgellydd lleol, trwy
hyrwyddwr e-Lyfrgell, neu cysylltwch â ni
yn uniongyrchol.

CRONFEYDD DATA

e-DDYSGU

Chwilio am wybodaeth iechyd a gofal gyda
mynediad i : MEDLINE, Embase, PsycINFO,
HMIC, MIDIRS, AMED, EMCare, British Nursing
Database, Cochrane Library, Micromedex
Health Series, PEDro a Social Care Online:
eli.gig.cymru/cronfeydd-data

Trwy
gael
mynediad cenedlaethol
i BMJ Learning, gall
defnyddwyr greu proffil i
gasglu pwyntiau Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (CPD) ac Addysg
Feddygol Barhaus (CME) trwy gwblhau
modiwlau o ansawdd uchel sy’n seiliedig
ar dystiolaeth sy’n ymdrin â phynciau eang
ar gyfer sgiliau proffesiynol yn ogystal â
phynciau clinigol. eli.gig.cymru/e-ddysgu

E-GYFNODOLION
Cyrchu miloedd o e-Gyfnodolion testun
cyfredol gan ystod eang o gyhoeddwyr megis
BMJ, Elsevier, Emerald, JAMA, Karger, LWW,
Mark Allen, Nature, OUP, RCNi, Springer,
Taylor & Francis, Wiley. eli.gig.cymru
HYFFORDDIANT A CHYMORTH
Os ydych chi’n chwilio am hyfforddiant arlein, dewch o hyd i ganllawiau hyfforddi gan
gyflenwyr yn ogystal â fideos gwybodaeth
ymarferol yr e-Lyfrgell: 				
eli.gig.cymru/gwybodaeth-ymarferol
Gall eich llyfrgell neu wasanaeth gwybodaeth
lleol drefnu hyfforddiant a chymorth hefyd.

CANLLAWIAU
Sicrhau mynediad cenedlaethol i ganllawiau
proffesiynol cyfredol a dibynadwy fel
Royal Marsden Manual of Clinical Nursing
Procedures Online a chanllawiau ymchwilio
radiolegol iRefer sydd ar gael i’r holl
ddefnyddwyr.

GWYBODAETH AM FEDDYGINIAETHAU
Cael mynediad at wybodaeth gyfredol am
feddyginiaethau gan Micromedex a British
National Formulary (BNF and BNFc). Gellir
dod o hyd i wybodaeth ynghylch lawrlwytho’r
apiau BNF i’ch dyfais yma: 			
eli.gig.cymru/canllawiau

CRYNODEBAU TYSTIOLAETH
Chwiliwch trwy grynodebau pwnc sy’n
seiliedig ar dystiolaeth i ddod o hyd i’r
ymchwil, y canllawiau a’r safbwyntiau
proffesiynol diweddaraf sy’n seiliedig ar
dystiolaeth i gefnogi diagnosis, triniaeth ac
atal. Dewch o hyd i daflenni gwybodaeth i
gleifion, fideos triniaeth, a nodweddion eraill
sy’n unigryw i bob e-Adnodd
Cewch fynediad at BMJ Best Practice,
Clinical Key and Clinical Key Nursing neu
lawrlwythwch yr apiau i’ch dyfais:		
eli.gig.cymru/crynodebau-tystiolaeth

NEWYDD
Mae’r Ystafell Gyfeirio estynedig yn cysylltu’n
uniongyrchol â sefydliadau a gwasanaethau
cenedlaethol a phroffesiynol ledled Cymru,
y DU a’r byd: eli.gig.cymru/ystafell-gyfeirio
Mae ein Hystafell Gyffredin newydd yn
cynnwys cysylltiadau amlgyfrwng, gan
gynnwys Podlediadau, a blog ar gyfer rhannu
adolygiadau e-Gyfnodolion:
eli.gig.cymru/ystafell-gyffredin
Cymerwch olwg ar y newyddion diweddaraf i
gael diweddariadau pwysig a rhagor: 		
eli.gig.cymru/ystafell-gyffredin

BETH OS YDW I GARTREF, NEU’N
DEFNYDDIO WIFI CYHOEDDUS?
Os oes gennych gyfeiriad e-bost GIG
Cymru, gallwch fewngofnodi gyda’r
manylion hynny
Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost GIG
Cymru, gallwch hunan-gofrestru ar gyfer
cyfrif OpenAthens: 		
eli.gig.cymru/openathens
Bydd angen cod bar llyfrgell a chyfrinair
GIG Cymru arnoch hefyd i fewngofnodi
i LibrarySearch GIG Cymru i weld yr
erthyglau ac e-lyfrau llawn pan nad ydych
ar rwydwaith GIG Cymru. Cysylltwch
â’ch gwasanaeth llyfrgell lleol i gael
gwybodaeth am sut i ymuno:
www.nhswls.org

BETH YW LIBRARYSEARCH GIG
CYMRU?
Mae LibrarySearch GIG Cymru yn
offeryn darganfod ar-lein sy’n caniatáu
i ddefnyddwyr chwilio’r holl adnoddau
argraffedig ac electronig a ddarperir yn
lleol ac yn genedlaethol gan Wasanaeth
Llyfrgell a Gwybodaeth GIG Cymru ac
e-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru.

eli.gig.cymru/amdanaf-ni
Mae’n well gyda chi e-bost? 		
elibrary@wales.nhs.uk

CYSYLLTU

Defnyddiwch ffurflen gysylltu

DILYNWCH NI AR Y CYFRYNGAU
CYMDEITHASOL:
Twitter.com/NHSWaleselib
facebook.com/NHSWaleselib

CYSYLLTU Â’CH GWASANAETH
LLEOL HEFYD:
Mae gan eich llyfrgell neu wasanaeth
gwybodaeth lleol arbenigwyr sy’n
gallu rhoi hyfforddiant a chyngor i
chi ar yr e-Adnoddau.
Os nad ydych chi eisoes yn aelod, pam
na ddewch chi o hyd i’ch gwasanaeth
llyfrgell lleol drwy www.nhswls.org
ac ymuno ar-lein?
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Os ydych chi’n defnyddio dyfais sydd
wedi’i chysylltu â rhwydwaith GIG
Cymru, nid oes angen mewngofnodi.
Dechreuwch yma: eli.gig.cymru neu o
wefan eich llyfrgell leol

ANGEN CYSYLLTU Â NI?
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SUT MAE DECHRAU DEFNYDDIO’R
E-LYFRGELL?

