NHS staff mental health during Covid-19; Consent form v6 28.05.2020

(to note, this will be an electronic check box form within the app or survey platform)
IRAS ID: 283441

FFURFLEN GYDSYNIO
Teitl y prosiect: deall effeithiau pandemig COVID-19 ar staff y GIG iechyd meddwl, ymdopi a lles
Enw'r Ymchwilydd: Dr Rachel Rahman

1. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen y daflen wybodaeth dyddiedig 28.05.2020 fersiwn 6 ar gyfer yr
astudiaeth uchod. Rwyf wedi cael y cyfle i ystyried y wybodaeth, gofyn cwestiynau a chaelrhain wedi
ateb yn foddhaol.
2. Deallaf fod fy nghyfranogiad yn wirfoddol a'm bod yn rhydd i dynnu'n ôl ar unrhyw adeg
heb roi unrhyw reswm hyd at 6 wythnos ar ôl cyfnod yr astudiaeth, heb effeithio ar fy rôl i.
3. Rwy'n deall y bydd y wybodaeth a gesglir amdanaf yn cael ei defnyddio i gefnogi
ymchwil arall yn y dyfodol a gellir ei rannu'n ddienw gydag ymchwilwyr eraill.
4. Rwy'n deall y bydd yr holl ddata personol amdanaf (e.e. manylion cyswllt) yn cael eu cadw'n
gyfrinachol a'u storio'n ddiogel.
5. Deallaf y gellir rhannu cofnodion sain opsiynol â'r cyfnodolyn gyda sefydliadau allanol sydd wedi'u
rhwymo gan gytundebau cyfrinachedd at ddiben trawsgrifio
6. Rwy'n deall y bydd fy nata, hyd eithaf gallu'r tîm ymchwil, yn cael ei wneud yn ddienw fel na allaf
gael fy adnabod yn yr ymchwil, nac mewn unrhyw ddarnau y gellid eu defnyddio i adrodd y canlyniadau
ac mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol.
7. Deallaf fod yn rhaid i'r tîm ymchwil gynnal yr ymchwil yn unol â'r Cod Moeseg ac ymddygiad a
osodwyd gan Gymdeithas Seicolegol Prydain ac y bydd yn rhaid iddo dorri cyfrinachedd os byddaf yn
datgelu fy mod yn berygl i mi fy hun neu i eraill, neu'n ymwneud â gweithgarwch anghyfreithlon.
8. Rwy'n cytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth uchod.
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Bydd ateb na i un neu fwy o'r 4 cwestiwn canlynol yn eich gwahardd rhag cymryd rhan yn y cyfweliadau
manwl dewisol
• A ydych yn cydsynio i gymryd rhan mewn cyfweliadau dewisol am effeithiau'r pandemig
Ydw Nac Ydw
• A ydych yn cydsynio i'r cyfweliadau hyn gael eu cofnodi'n glywedol
Ydw Nac ydw
• Ydych chi'n cydsynio i'r recordiadau sain gael eu rhannu â sefydliadau allanol sydd wedi'u rhwymo gan
gytundebau cyfrinachedd at ddiben trawsgrifio
Ydw Nac ydw
• Ydych chi'n cydsynio i ddyfyniadau dienw o'r cyfweliadau hyn gael eu cyflwyno mewn cyhoeddiadau sy'n
deillio o'r ymchwil hwn
Ydw Nac ydw

•

Waeth bynnag eich atebion uchod, a ydych yn cydsynio i ni gysylltu â chi ynghylch unrhyw
astudiaethau dilynol eraill y gall Prifysgol Aberystwyth eu cynnal?
Ydw Nac ydw

