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                         Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol 
                      Adroddiad Ansawdd 2016-17  
 
Cefndir – y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (GDC)  
 
Mae'r GDC yn rhan annatod o wasanaethau deintyddol byrddau iechyd lleol. 

Mae ei dimau deintyddol yn rhoi gofal a thriniaeth i bobl sy'n agored i niwed, 

gan gynnwys pobl ag anghenion gofal arbennig neu anghenion iechyd 

cymhleth, pobl eiddil ac oedrannus a phlant sydd efallai'n cael trafferth ymdopi 

â thriniaeth ddeintyddol arferol mewn Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol 

(deintyddion y Stryd Fawr). 

 
Mae'r GDC yn darparu rhaglen genedlaethol Llywodraeth Cymru i leihau 

pydredd dannedd ymhlith plant ifanc - Cynllun Gwên - a rhaglenni lleol eraill i 

hybu iechyd geneuol a deintyddol da. Mae timau'r GDC yn cefnogi rhaglen 

gofal ceg 1000 o Fywydau i wella gofal ceg i oedolion sy'n gleifion yn yr 

ysbyty a chymryd rôl arweiniol yn y rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru 

i wella iechyd y geg i bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae'r GDC yn 

cynnal ystod o arolygon cenedlaethol ac yng Nghymru o iechyd deintyddol ar 

gyfer ystod o grwpiau oedran. 

 
Nodir rôl yr GDC yng Nghylchlythyr Iechyd Cymru WHC/2016/005 - Rôl y 

Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol a Gwasanaethau i Bobl sy'n Agored i 

Niwed: http://llyw.cymru/docs/dhss/publications/160202whc005cy.pdf  

 
Diben yr Adroddiad Ansawdd  

 
Mae'r GDC yn rhoi adroddiad blynyddol i Lywodraeth Cymru ar ei waith ac, 

ym mis Ebrill 2014, cyflwynwyd system newydd o adrodd i alluogi'r GDC i roi 

gwybodaeth fwy perthnasol am ei gleifion a'r ystod eang o waith mae'n 

ymwneud ag ef. Mae'r adroddiad data i'w weld yma:  

 

http://llyw.cymru/statistics-and-research/community-dental-services/?lang=cy 

 

Rydym hefyd yn gofyn i Gyfarwyddwyr Clinigol yr GDC lunio Adroddiad 

Ansawdd sy'n cyfateb i'r Datganiad Ansawdd Blynyddol (DAB) ar gyfer eu 

byrddau iechyd. Mae Adroddiad Ansawdd Llywodraeth Cymru yn rhoi 

crynodeb Cymru gyfan o'r adroddiadau hyn.  

 
 

http://gov.wales/docs/dhss/publications/160202whc005en.pdf
http://gov.wales/statistics-and-research/community-dental-services/?lang=en
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Yr hyn a ofynnwyd gennym  
 

Gofynnwyd cwestiynau penodol gennym yn ymwneud â darparu 

gwasanaethau'r GDC dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r cwestiynau hyn yn 

debyg i'r rhai a ddefnyddiwyd yn y DAB ar gyfer byrddau iechyd. Gofynnwyd 

i'r GDC ganolbwyntio ar ddatblygiadau a heriau ar gyfer y flwyddyn 2016–

2017 yn hytrach na nodi meysydd y mae wedi gweithio arnynt ers peth amser 

ac y mae wedi'u disgrifio mewn Adroddiadau Ansawdd blaenorol. Gofynnwyd 

iddo hefyd ddefnyddio ffurflen adrodd dempled (a groesawodd):  

 
Cadw'n Iach – helpu cleifion a defnyddwyr gwasanaethau i gynnal a gwella 

eu hiechyd geneuol. 

  

 Disgrifiad o sut mae cleifion yn cael eu helpu i helpu eu hunain ac atal 

clefyd deintyddol a geneuol. Gall hyn gynnwys gweithgareddau iechyd 

cyhoeddus (e.e. Mis Cenedlaethol Gwenu); gweithgareddau mewnol 

(e.e. hybu iechyd y geg mewn lleoliadau i bobl ag anghenion arbennig); 

a gweithgareddau cleifion unigol (e.e. defnyddio Gweithwyr Gofal 

Deintyddol Proffesiynol yn y clinig i roi addysg iechyd y geg i gleifion). 

Gall hefyd gynnwys gweithgaredd traws-sector (e.e. gweithio gyda'r 

gwasanaeth rhoi'r gorau i smygu). 

 Disgrifiad o sut mae timau'r GDC yn defnyddio dulliau cyflawni iechyd 

geneuol gwell, gan gynnwys gweithgareddau addysg a hybu iechyd y 

geg nad ydynt yn rhan o Gynllun Gwên (e.e. hyfforddi nyrsys a 

Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd fel rhan o raglenni 1000 o Fywydau a 

Mwy).  

 
Gofal Diogel 
 

 Dysgu o gwynion a phryderon cleifion;  

 Dysgu o achosion y bu bron iddynt ddigwydd; 

 Cydymffurfiaeth ag unrhyw rybuddion diogelwch; 

 Cynnydd wrth roi mesurau rheoli heintiau da ar waith. 

 
Gofal Effeithiol 
 

 Disgrifiad o unrhyw hyfforddiant staff neu godi ymwybyddiaeth o'r 

Safonau Iechyd a Gofal a ffyrdd y mae'r gwasanaeth yn defnyddio'r 

Safonau i sbarduno gwelliant; 

 Archwiliadau a gafodd eu cynnal a'u cwblhau a newid a gafodd ei roi ar 

waith; 

 Canran yr arfarniadau a gwblhawyd a staff y mae ganddynt CDP wedi'i 

ddiweddaru; 
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 Cymryd rhan mewn ymchwil, datblygu ac arloesedd (e.e. arolygon 

epidemiolegol); 

 Darparu gwasanaethau arloesol.  

 

Gofal gydag Urddas 

 

 Sut mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda grwpiau cleifion megis y 

Cyngor Iechyd Cymuned neu'r Trydydd Sector? 

 Dysgu o straeon cleifion.  

 

Gofal Amserol 

 

 Crynodeb o'r camau a gymerir i wella mynediad amserol at ofal; 

 Disgrifiad o heriau sydd gan y gwasanaeth o ran recriwtio, llenwi 

swyddi gwag neu swyddi gwag sy'n aros i'w hysbysebu; 

 Disgrifiad o'r pwysau ar y gwasanaeth o ganlyniad i atgyfeiriadau 

cleifion; 

 Disgrifiad o faterion sy'n codi o orfod rhoi gofal i gleifion y byddai'n fwy 

priodol eu trin yn y gwasanaeth deintyddol cyffredinol. 

 

Ymatebion yr GDC – Themâu allweddol 
  
Rydym wedi nodi enghreifftiau o arfer da i'w rhannu â holl dimau'r GDC fel y 

gallant barhau â'u harfer presennol o ddysgu oddi wrth ei gilydd:  

 
Cadw'n Iach 
 

Mae enghreifftiau o arfer da nodadwy yn cynnwys hyfforddi timau'r GDC 

mewn dulliau rhoi'r gorau i smygu a Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif. Mae'r GDC 

yn parhau i gyfrannu at gyrsiau hyfforddi i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, 

gan gynnwys nyrsys a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd.  

 
Abertawe Bro Morgannwg 
 
Mae dulliau rhoi'r gorau i smygu ac amgylcheddau di-fwg yn cael eu hyrwyddo 

a'u cefnogi - mae staff wedi ymgymryd â hyfforddiant rhoi'r gorau i smygu ac 

yn ymwybodol o'r broses atgyfeirio at Helpa fi i Stopio. 

 Mae gofalwyr unigolion nad ydynt yn gallu rheoli eu hiechyd a'u lles eu 

hunain yn cael eu cefnogi gyda rhaglenni hyfforddiant drwy gysylltiadau 

sefydledig â sefydliadau cymorth byw:  

      Mae 390 o nyrsys wedi cael hyfforddiant 
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      Mae 320 o weithwyr cymorth gofal iechyd wedi cael hyfforddiant 

      Mae 330 o staff sy'n gweithio mewn timau anabledd dysgu wedi cael eu  

      hyfforddi. 

 
Aneurin Bevan 
 
Mewnbwn i Ganolfan Plant Integredig Serennu. Cynigir cyngor iechyd y geg 
ac ataliol i blant ag anableddau (a'u rhieni / gofalwyr). 
 
Mewnbwn i Uned Diogelwch Canolig Cwrt Llanarth – mae staff a chleifion 
wedi cael eu hyfforddi mewn gofal ceg effeithiol a chynigiwyd cyngor iddynt ar 
ddulliau rhoi'r gorau i smygu. 
  
Mae therapyddion deintyddol wedi cael eu hyfforddi ym maes ymyriadau byr 
Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif a byddant yn dod yn hyfforddwyr fel y gallant 
raeadru hyfforddiant i dimau'r GDC a gwasanaethau deintyddol cyffredinol y 
GIG ym mhob rhan o'r bwrdd iechyd. 
 
Betsi Cadwaladr 
 
Mae hyfforddiant a datblygiad staff yr GDC yn cynnwys defnyddio farnais 

fflworid a chyrsiau i therapyddion deintyddol. 

Cafodd 16 o nyrsys deintyddol eu hyfforddi ym maes defnyddio farnais 

fflworid (6 nyrs GDC, 10 nyrs gwasanaeth deintyddol cyffredinol). Roedd eu 

deintyddion goruchwyliol yn rhan o'r gwaith mentora cysylltiedig.  

Cwblhaodd 15 o therapyddion deintyddol hyfforddiant mynediad uniongyrchol, 

gan gynnwys 4 o Fwrdd Iechyd Powys.  

Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf 

Mae hyfforddi nyrsys o dan hyfforddiant fel rhan o raglen gofal ceg 1000 o 

Fywydau bellach yn fwy cadarn ac yn cael ei integreiddio â'r Ysgol 

Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth. Rydym yn lleoliad Lloerennu ar gyfer 

Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth gyda nyrsys o dan hyfforddiant ar 

leoliad gyda'r GDC am wythnos ar y tro. 

 
Hywel Dda 
 

Mae gan bob clinig ganllawiau dulliau cyflawni iechyd geneuol gwell wedi'u 

lamineiddio ar wal y ddeintyddfa er mwyn cyfeirio atynt yn hawdd ac yn gyflym 

a ‘stampiau’ i ragnodi pâst dannedd fflworid uchel dwywaith y cryfder yn 

hawdd. 

 

Mae'r holl weithwyr cymorth gofal iechyd yn cael hyfforddiant ym maes gofal y 

geg gan ddefnyddio adnoddau a ddatblygwyd ar y cyd gan dîm hyrwyddo 

iechyd y geg a staff y bwrdd iechyd sy'n darparu'r rhaglen. 
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Mae'r tîm gweithwyr iechyd geneuol proffesiynol yn gweithio gyda'r tîm 

Ymarfer Nyrsio i wella cydymffurfiaeth ward â gofal y geg a darparu 

hyfforddiant gloywi i staff nyrsio cofrestredig, yn enwedig ar wardiau arhosiad 

hir. 

 
Powys 
 

Mae'r rhan fwyaf o'r staff wedi cwblhau hyfforddiant ymyriad byr ym maes 

rhoi'r gorau i smygu.     

 

Helpodd Mis Cenedlaethol Gwenu i godi ymwybyddiaeth o iechyd deintyddol 

ymhlith y boblogaeth hŷn ac aeth 15 teulu i'r sesiwn i gael cyngor personol. Ar 

ben hynny, codwyd ymwybyddiaeth o ganser y geg drwy arddangosiadau yn 

ardaloedd aros clinigau.   

 

Mae addysg iechyd y geg yn parhau i nyrsys a chynorthwywyr gofal iechyd fel 

rhan o raglen 1000 o Fywydau.  Mae addysg iechyd y geg bellach yn cael ei 

hintegreiddio yn hyfforddiant sefydlu cynorthwywyr gofal iechyd. 

 

Gofal Diogel  

 
Mae enghreifftiau o arfer da nodedig yn cynnwys rhoi systemau ar waith i 

hyrwyddo trefniadau rhannu gwersi a ddysgir o achosion a fu bron â digwydd 

o ran diogelwch cleifion a gwelliant parhaus gyda phrosesau rheoli heintiau. 

 

Abertawe Bro Morgannwg 
 
Cafodd gwasanaethau eu datblygu ymhellach gyda'r llinell iaith (Gwasanaeth 

Dehongli) a chyflwynwyd siart lif i lywio staff yr GDC. 

Cafodd ‘clustogau cymorth’ arbenigol eu profi a'u datblygu i gleifion ag 

anghenion ychwanegol i'w gwneud yn fwy diogel a chysurus tra eu bod yng 

nghadair y deintydd.  

Cafodd rhestri cyfeirio eu cyflwyno ar gyfer dadhalogi deintyddfeydd, dadebru 

cardio-anadlol a pheiriant achub bywyd Oxygen Pro. 

Aneurin Bevan 
 

Mae 2 ddigwyddiad diogelwch cleifion / staff wedi arwain at welliannau: 

 

 Yn dilyn digwyddiad gydag aelod o staff, mae trefniadau addysgu 

ystafell ddosbarth wedi'u cyflwyno ar ymdrin â phobl heriol, trais ac 

ymddygiad ymosodol. Mae asesiad risg addas ar waith.  

 

 Mae cwymp claf yng Nghanolfan Iechyd Ringland wedi arwain at 2 

gilfach barcio hygyrch newydd.  
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Roedd prinder nyrsys deintyddol yn arwain at ohirio clinigau. Cytunodd y 
bwrdd iechyd i ychwanegu swydd nyrs ddeintyddol amser llawn. 

 
Mae'r gwasanaeth yn cynnal gwiriadau rheoli heintiau bob 3 mis lle gall staff 

ddangos eu bod yn dilyn y gweithdrefnau cywir a bod yr holl glinigau'n 

cwblhau archwiliad rheoli croes-heintio bob blwyddyn.  

 
Betsi Cadwaladr 
 
Mae profion cyfarpar yn y ddeintyddfa bwrpasol yn CEM Berwyn yn helpu'r 

bwrdd iechyd i asesu goblygiadau cost defnyddio awtoclafau gwactod a 

golchwyr-ddiheintwyr.  

 

Mae Rheolau Lleol newydd wedi'u rhoi ar waith ar gyfer cyfarpar radiograffig 

(pelydr X) ac mae cyfarpar wedi'i ddiweddaru'n cael ei osod. Mae 6 

goruchwyliwr amddiffyn ymbelydredd wedi'u penodi a'u hyfforddi.  

 

Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at ystod eang o grwpiau Ansawdd Clinig 

bwrdd iechyd, gan gynnwys rheoli heintiau, tawelyddu, iechyd a diogelwch.  

 

Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf 

Mae gennym broses newydd i sicrhau bod yr holl rybuddion diogelwch yn cael 

eu gwirio'n brydlon er mwyn penderfynu a ydynt yn berthnasol i wasanaethau 

deintyddol ai peidio.  Os ydynt, cânt eu rhannu â staff yr GDC gyda chyngor 

clir ar sut i'w rheoli a'u rhoi ar waith. 

 

Rydym wedi gwneud cynnydd ardderchog gyda'r canllawiau ar reoli croes-

heintio yn WHTM 01-05 ac, erbyn hyn, prin iawn yw'r clinigau nad ydynt yn 

cydymffurfio'n llwyr.  

Hywel Dda 
 
Arweiniodd digwyddiad diogelwch claf ar ward ysbyty at niweidio claf yn ystod 

gofal y geg. Cefnogodd tîm Hybu Iechyd y Geg y tîm Ymarfer Datblygu Nyrsio 

ym mhob safle ysbyty er mwyn hyrwyddo ymhellach ddefnyddio hyfforddiant, 

asesiadau a chynlluniau gofal 1000 o Fywydau ym maes gofal y geg.  

 
Powys 
 

Mae ail gylch o archwiliad rheoli croes-heintio WHTM01-05 wedi'i gwblhau ym 

mhob clinig. Mae gan therapydd deintyddol y rôl arweiniol o sicrhau bod yr 

archwiliad yn arwain at welliannau ac, eleni, rydym wedi darparu 

bysellfyrddau a “llygod” y gellir eu golchi ar gyfer deintyddfeydd.  
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Mae rhybuddion diogelwch bellach yn item agenda safonol yng nghyfarfodydd 

staff yr GDC, gan gynnwys diweddariadau NICE newydd. 

 
Gofal Effeithiol  
 
Mae enghreifftiau o arfer da nodedig yn cynnwys defnyddio dulliau ac 

archwiliad Gwella Ansawdd Gyda'n Gilydd 1000 o Fywydau i wella gofal 

cleifion a chodi safonau. Mae hyfforddiant tîm a staff yr GDC yn chwarae rhan 

fawr i gyfleu arfer da.   

 

Abertawe Bro Morgannwg 
 
Mae'r GDC wedi cyflwyno polisi apwyntiadau newydd i helpu cleifion i gadw 

eu hapwyntiadau a lleihau nifer y bobl sy'n colli eu hapwyntiad: 

 

 Mae nifer yr apwyntiadau a gafodd eu canslo gan gleifion wedi 

gostwng o 9.53% i 7.09% 

 Mae canran y bobl sy'n colli eu hapwyntiad wedi gostwng o 16.94% i 

11.4% 

 

Mae'r GDC wedi datblygu'r llyfryn My Mouth Care sy'n cynnwys straeon i 

gleifion sydd ag anabledd dysgu i'w helpu i ddeall pwysigrwydd ceg iach a 

gofal deintyddol. 

Mae staff yr GDC yn dysgu ac yn defnyddio dulliau gwella gwasanaeth 1000 o 
Fywydau i Wella Ansawdd Gyda'n Gilydd. 
 
Aneurin Bevan 
 

Mae bwletin misol yr GDC yn rhoi gwybodaeth i'r holl staff am y gwasanaeth, 

hyfforddiant gorfodol ac Adolygiad Arfarniad a Datblygiad Personol. Bob 

blwyddyn, cynhelir 4 sesiwn hyfforddi staff lle rydym yn trafod adborth o 

bryderon cleifion, digwyddiadau diogelwch a chyhoeddiadau cenedlaethol 

neu fewnol newydd. 

 

Mae archwilio a gwella ansawdd yn rhan allweddol o'n gwaith. Mae'n rhaid i 

glinigwyr deintyddol gynnal hunanarchwiliad ac mae pob grŵp adolygu 

cymheiriaid yn cael archwiliad blynyddol. Testun archwiliad yr GDC oedd 

cadw cofnodion cleifion. Mae 4 o staff wedi cwblhau dyfarniad Arian 1000 o 

Fywydau gyda 2 arall ar droed.  
 
Betsi Cadwaladr 
 
Mae'r GDC yn parhau i gefnogi'r rhaglen i wella gofal y geg i oedolion yn yr 

ysbyty ac yn rhoi hyfforddiant i nyrsys o dan hyfforddiant, gyda'r wybodaeth 
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ddiweddaraf a chymorth i ddarlithwyr ym Mhrifysgol Bangor. Mae cyfraddau 

cydymffurfio uchel iawn gyda'r rhaglen gofal y geg i oedolion yn yr ysbyty yn y 

3 phrif ysbyty (Ysbyty Glan Clwyd, 89%, Ysbyty Gwynedd, 87%, Maelor 

Wrecsam, 91%) a chaiff cleifion gymorth gyda brwsio dannedd a gofal y geg. 

 
Cymerodd staff ran mewn cynhadledd gwella ansawdd bwrdd iechyd ym 

Mhrifysgol Glyndŵr. Dyfarnwyd teitl “Gorau yn y Sioe” i dîm yr GDC ar gyfer 

poster am wella trefniadau myfyrio ym maes hyfforddiant nyrsys deintyddol. 

 
Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf 

Defnyddir y Safonau Iechyd a Gofal mewn cyfarfodydd staff lle mae'r 

agenda'n cysylltu â'r Safonau. Yn ddiweddar, rydym wedi gweithio gyda'r 

Ysbyty Deintyddol Athrofaol i gwblhau a chyflwyno ein Safonau Hunanasesu 

Blynyddol ar gyfer Gwasanaethau Iechyd yng Nghymru ar gyfer y Bwrdd 

Clinigol. 

 
Hywel Dda 
 

Mae nifer o archwiliadau wedi helpu'r gwasanaeth i wella. Maent yn 

cynnwys:  

- Cyflwyno archwiliad o'r holl gleifion sy'n cael eu trin drwy 

ddefnyddio dulliau tawelyddu;  

- Archwiliad o ddefnydd o dechneg Hall i blant â dannedd “babi” 

pwdr; 

- Archwiliad o drefniadau rhagnodi gwrthficrobaidd. 
 
Mae gan y gwasanaeth lefelau uchel iawn o arfarniadau staff wedi'u cwblhau 
a chynhaliwyd diwrnod hyfforddi staff gyda 5 awr o DPP y gellir ei ddilysu. 
 
Powys 
 

Erbyn hyn, mae agendâu staff yr GDC yn gysylltiedig â'r safon Iechyd a 

Gofal briodol i sicrhau bod y staff yn ymwybodol o'r perthnasedd.  

 

Mae gan y gwasanaeth lefelau uchel iawn o arfarniadau staff wedi'u 

cwblhau, ac mae datblygiad staff yn cynnwys 2 nyrs ddeintyddol sy'n cael 

hyfforddiant tawelyddu ac un deintydd sydd wedi'i ariannu i ennill ei 

ddiploma ym maes tawelyddu mewnwythiennol. Mae'r Uwch-swyddog 

Deintyddol ym maes deintyddiaeth gofal arbennig wedi ennill y diploma 

mewn Deintyddiaeth Gofal Arbennig. 

 

Mae'r gwasanaeth wedi archwilio'r meini prawf derbyn ar gyfer cleifion a 

atgyfeiriwyd ar gyfer triniaeth endodontig (triniaeth sianel y gwreiddyn) a 
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bodlonodd 95% o'r cleifion y meini prawf. Cafodd y canlyniadau eu cyflwyno 

mewn cyfarfod archwilio ar y cyd â Bwrdd Iechyd PABM.  
 
Gofal gydag Urddas  

 
Mae enghreifftiau o arfer da nodedig yn cynnwys ceisio adborth cleifion ac 

ymateb i'r canlyniadau, a threfniadau cyfathrebu gwell am y staff a'r 

gwasanaethau a ddarperir. Mae dulliau gweithio'n agos gyda'r Trydydd Sector 

(elusennau a sefydliadau gwirfoddol) yn parhau i ddatblygu. 

 

Abertawe Bro Morgannwg 
 

Mae'r GDC wedi datblygu cyswllt gwaith â'r llinell iaith i roi cymorth i gleifion 

sydd â nam ar y synhwyrau.  

Gan ddefnyddio holiadur profiad cleifion, mae'r gwasanaeth wedi gweld 

cynnydd mewn boddhad cleifion gyda llawer mwy na 90% o'r cleifion yn 

dweud bod y staff bob amser yn gwrtais, ac y gwrandewir arnynt a'u bod yn 

cael yr holl wybodaeth angenrheidiol. Hefyd, bu gostyngiad yn nifer y 

cwynion. 

 
Aneurin Bevan 
 

Mae'r GDC wedi sefydlu grŵp Ymgysylltu â Chleifion i wella trefniadau 

ymgysylltu â chleifion wrth werthuso gwasanaethau, gwybodaeth cleifion a 

gweithio gyda grwpiau cleifion byrddau iechyd eraill. 

 

Mae gan ystafelloedd aros wybodaeth well i ddefnyddwyr gwasanaethau am 

y staff a'u rôl yn y clinig. Mae'r gwasanaeth yn llunio pecyn cyflwyno i gleifion 

newydd.  
 
Betsi Cadwaladr 

 
Mae'r GDC yn cael ei gynrychioli ar y pwyllgor Gwrando a Dysgu o Brofiad ac 

mae wedi bod yn profi'r systemau adborth cleifion newydd. 

 

Mae'r GDC yn cael ei gynrychioli ar nifer o bwyllgorau i sicrhau bod ei 

ddefnyddwyr gwasanaethau yn cael eu hystyried - e.e. Fforwm Partneriaeth 

Anabledd Dysgu Gogledd Cymru. Mae'r gwasanaeth yn parhau i weithio gyda 

grwpiau'r Trydydd Sector megis Cymdeithas Alzheimer’s a'r Gymdeithas 

Strôc.             

 

Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf 
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Mae cynrychiolydd o'r Cyngor Iechyd Cymuned yn mynychu Grwpiau 

Cynghori Iechyd Geneuol Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd 

Cwm Taf er mwyn sicrhau bod llais y claf yn cael ei glywed. Mae newidiadau 

arfaethedig i wasanaethau a mentrau newydd yn cael eu rhannu yn y 

grwpiau hyn. Mae cynrychiolydd Cyngor Iechyd Cymuned hefyd yn 

mynychu'r Grŵp Gweithredu Lleol sy'n tywys ac yn cefnogi'r gwaith o wella 

iechyd y geg ymhlith pobl hŷn mewn cartrefi gofal.  
 
Rydym yn clywed stori claf yng nghyfarfodydd y Bwrdd Clinigol Deintyddol. 

Yna, mae'n cael ei rhannu fel y bo'n briodol yng nghyfarfodydd yr GDC fel y 

gall staff yr GDC rannu'r gwersi a ddysgwyd o straeon cleifion.  

 
Hywel Dda 
 
Bu 2016-17 yn heriol iawn i'r GDC yn Sir Benfro a Cheredigion oherwydd 

anhawster i recriwtio deintyddion a therapyddion cymwysedig. Gweithiodd yr 

GDC yn agos gyda'r Cyngor Iechyd Cymuned er mwyn lleihau'r effaith ar 

gleifion a rheoli'r adnoddau clinigol cyfyngedig sydd ar gael. 

 
Powys 
 
Mae'r GDC wedi creu cydberthynas dda â'r Cynghorau Iechyd Cymunedol 

lleol ac maent yn gallu rhoi straeon cleifion a, lle y bo'n bosibl, gweithredir ar y 

rhain. 

 
Mae dirprwy gadeirydd y Cyngor Iechyd Cymuned yn mynychu cyfarfodydd 

Grŵp Gweithredu Lleol y rhaglen cartrefi gofal ac yn cael y wybodaeth 

ddiweddaraf am wasanaethau deintyddol ledled Powys.  

 

Os caiff pryder claf ei godi, bydd Cyfarwyddwr Deintyddol Clinigol/Cynghorydd 

Deintyddol yr GDC yn cyfarfod â chynrychiolydd y Cyngor Iechyd Cymuned 

a'r claf er mwyn helpu gyda phroblemau na ellir eu datrys drwy fodd arall. 

 

Gofal Amserol  

 
Mae enghreifftiau o arfer nodedig yn cynnwys systemau i leihau nifer yr 

apwyntiadau a gollir a lleihau amseroedd aros a chamau gweithredol a 

gymerir i drosglwyddo cleifion addas i bractis deintyddol cyffredinol.  

  

Abertawe Bro Morgannwg 
 
Mae'r system atgyfeirio cleifion wedi'i haddasu er mwyn sicrhau bod cleifion 

yn cael eu cyfeirio at y tîm cywir yn ddiymdroi. 
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Cyflwynwyd gwasanaeth negeseuon testun newydd i atgoffa cleifion am eu 

hapwyntiad a lleihau nifer yr apwyntiadau a gollir.  

Aneurin Bevan 
 
Mae'r amser asesu plant i'w trin o dan anesthetig cyffredinol (ar ôl gofal 
brysbennu) wedi'i leihau i 2-5 wythnos. Mae cynnydd yn nifer y staff sy'n cael 
eu hyfforddi ym maes gofal tawelyddu ymwybodol ac yn ei gynnig wedi bod o 
gymorth yn hyn o beth. 
 
Mae mwy o blant yn cael eu hatgyfeirio at yr GDC gan ymwelwyr iechyd 
Dechrau'n Deg sy'n defnyddio pecyn cymorth iechyd y geg. Mae'r 
atgyfeiriadau hyn yn cael eu rheoli nes i'r plant allu gael apwyntiad gyda'r tîm 
cywir. 
 
Mae protocol ar waith i atgyfeirio plant yn ôl at bractis deintyddol cyffredinol 
pan na fydd angen gofal yr GDC arnynt mwyach.  
 
Betsi Cadwaladr 
 
Penodwyd nifer o staff eleni ar ôl datrys problemau lleol gyda gweithdrefn 
recriwtio newydd. 
 
Mae'r gwasanaeth anesthetig cyffredinol yn Ysbyty Glan Clwyd (YGC) wedi'i 
drosglwyddo i gyfleuster newydd, gan gynnig amgylchedd llawer gwell i blant 
ac addas ar gyfer gofal arbennig. 
 
Caerdydd a'r Fro/Cwm Taf 

Rydym yn datblygu llwybr i gleifion bariatreg er mwyn sicrhau gwasanaeth 
effeithlon ac effeithiol i gleifion. 
 
Hywel Dda 
 
Yn 2016 -17, daeth yr GDC yn wasanaeth atgyfeirio yn unig. Cyflwynwyd un 
ffurflen atgyfeirio a chyflwynwyd trefniadau rheoli atgyfeiriadau canolog er 
mwyn sicrhau bod yr GDC yn canolbwyntio ar gleifion y mae arnynt wir angen 
y gofal arbenigol y mae'n ei ddarparu.  
 
Mae'r GDC yn gofalu am nifer gynyddol o gleifion eiddil oedrannus a phobl 
sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth. 
 
Powys 
 
Mae 2 swydd deintydd newydd wedi'u creu i gleifion â phroblemau deintyddol 
brys. Mae deintyddion newydd gymhwyso sydd wedi cwblhau eu hyfforddiant 
sylfaenol wedi penderfynu aros ym Mhowys sydd wedi helpu gyda gwaith 
cynllunio olyniaeth a recriwtio.  
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Bydd deintyddfa newydd yng nghlinig y Drenewydd yn gwella mynediad a 
hyfforddiant drwy alluogi staff iau i weithio ochr yn ochr â mwy o gydweithwyr 
hŷn/arbenigol. 
 
Rydym wedi cynyddu gwasanaethau i bobl y mae arnynt angen 
gwasanaethau gofal arbennig, deintyddiaeth adferol fwy cymhleth ac 
endodonteg. Mae hyn wedi gwella mynediad i'r cleifion hyn a lleihau'r rhestr 
aros. 
 
Mae cleifion sy'n addas ar gyfer gwasanaeth deintyddol cyffredinol yn cael eu 
trin gan y gwasanaeth GDC/Gwasanaeth Deintyddol Personol cyflogedig. 
 
Heriau  
 

Nododd rhai gwasanaethau heriau i ddarparu eu gwasanaethau. Mae'r heriau 
hyn yn bennaf oherwydd y canlynol:  

 Mae diffyg mynediad parod at bractis deintyddol cyffredinol yn golygu 
bod yr GDC yn parhau i drin plant a ddylai fynychu practis deintyddol 
cyffredinol; 

 mwy o atgyfeiriadau at yr GDC, yn enwedig i bobl y mae ganddynt 
anghenion cymhleth; 

 absenoldeb mamolaeth staff (lle na ellir recriwtio staff yn eu lle) a 
phroblemau i recriwtio staff i swyddi arbenigol. 
 

Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  

Pwysau sylweddol ar y gwasanaeth oherwydd absenoldeb mamolaeth lle na 

ellir recriwtio locwm. 

Cafodd gwaith recriwtio arbenigwr ym maes deintyddiaeth gofal arbennig ei 

ohirio tan fis Mai 2107. 

Aneurin Bevan 
 
Mae anallu i recriwtio arbenigwr ym maes deintyddiaeth baediatrig/uwch-
ddeintydd cymunedol â sgiliau uwch yn parhau i fod yn broblem - nid yw'r 
swydd wedi'i llenwi ers 14 mis.  
 
Gall yr amser a gymerir i lenwi swyddi olygu bod ymgeiswyr addas yn dod o 
hyd i waith mewn meysydd eraill. 
 
Mae rhestri aros hwy ym mwrdeistref De Caerffili ar gyfer gofal tawelyddu ac 
asesiad arbenigol. Mae hyn yn rhannol oherwydd polisïau ysbytai deintyddol 
ar dderbyn cleifion o'r tu allan i ardal Caerdydd.  
 
Mae atgyfeiriadau cleifion ar gyfer deintyddiaeth baediatrig, gofal cartref a 
gofal tawelyddu wedi cynyddu (wedi dyblu mewn rhai achosion). 
 
Betsi Cadwaladr 
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Mae angen gwella cyfleusterau yng ngorllewin y bwrdd iechyd. Mae dau 
wasanaeth yn gweithredu o gerbydau deintyddol symudol sy'n tynnu at 
ddiwedd eu hoes ddefnyddiol (Bangor ac Ysbyty Bryn Beryl ym Mhwllheli).  
 

Mae angen gwasanaethau ychwanegol arnom i gleifion y mae angen gofal 
cymhleth arnynt o dan anesthetig cyffredinol. Mae'n bosibl y bydd gofyniad i 
bob claf sy'n oedolyn gael ei asesu gan anesthetydd yn cynyddu amseroedd 
aros. 
 
Caerdydd a'r Fro 
 
Ymddeolodd deintydd arbenigol profiadol iawn ym mis Gorffennaf 2017. 
Rydym wrthi'n trafod y ffordd fwyaf priodol o lenwi swydd yr unigolyn hwn.  
 

Mae mynediad cyfyngedig at bractis deintyddol cyffredinol mewn rhai rhannau 
o Gaerdydd a Bro Morgannwg. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i'r GDC 
ddarparu gofal i blant a ddylai, fel arfer, gael eu trin mewn practis deintyddol 
cyffredinol.         
 
Hywel Dda 
 
Mae wedi bod yn anodd iawn recriwtio yng Ngorllewin Cymru yn ystod 2016-
17, gyda swydd deintydd yn cael ei hysbysebu am 27 o wythnosau olynol cyn 
denu yr un ymgeisydd cymwysedig. 
 
Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yr GDC ond yn gallu cadw un safle o 7 wedi'i 
staffio'n barhaus. Cafodd gofal cartref ei leihau i achosion brys yn unig. 
 

Powys 
 
Mae heriau recriwtio'n parhau ac mae angen i swyddi fod yn ddeniadol “dros 
ben” mewn ardaloedd gwledig, ond mae cael strwythur rheoli deintyddol dan 
un gyfarwyddiaeth yn helpu i hwyluso hyn. Mae cynlluniau ar waith i wella 
trefniadau gweithio ym mhob rhan o'r GDC a phractis deintyddol cyffredinol. 
 
Y camau nesaf ar gyfer yr GDC 

 
Mae'r GDC yng Nghymru yn parhau i ddatblygu a chefnogi'r broses o gyflawni 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Yn benodol, bydd nifer o ddatblygiadau 
allweddol yn gwneud cynnydd yn ystod 2017 / 2018:  
 

 trefniadau darparu rhaglen Cynllun Gwên â ffocws newydd yn y 
dyfodol; 
 

 cefnogi trefniadau darparu Cynllun Gwella a Datblygu Deintyddiaeth 
Gofal Arbennig newydd;  
 

 cyfrannu at Fforwm Cynghori Strategol Paediatrig newydd; 
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 profi system casglu data newydd wedi'i chysoni â system FP17 a 
ddefnyddir ym maes gwasanaethau deintyddol cyffredinol.  


