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Iaith y gwasanaeth Saesneg

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

31 Hydref 2018

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth hwn wrthi'n gweithio tuag at 
ddarparu'r cynnig rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg

Crynodeb

Mae'r gwasanaeth yn cynnig gofal a chymorth mewn ffordd y mae pobl yn ei hoffi. Caiff 
ffyrdd iach o fyw eu hannog a gall y bobl gadw'n brysur mewn modd cadarnhaol. Mae'r 
cynlluniau personol yn fanwl ac mae gweithwyr gofal yn deall anghenion unigol. Mae'r 
broses o reoli meddyginiaeth yn effeithiol ac mae amgylchedd y cartref yn ddymunol ac 
wedi'i gynnal a'i gadw'n dda.

Mae trefniadau rheoli da yn sicrhau bod y gwasanaeth yn gweithredu'n esmwyth. Mae'n 
ymddangos bod y gweithwyr gofal yn cael eu cymell, eu cefnogi a'u goruchwylio yn eu rôl. 
Mae'r broses recriwtio staff yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae'r prosesau rheoli heintiau a'r 
defnydd o gyfarpar diogelu personol (PPE) yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
Mae'r gweithwyr gofal yn cael eu goruchwylio'n rheolaidd. Fodd bynnag, bu'n anodd cynnal 
yr hyfforddiant yn ystod y pandemig ac mae angen gwella hyn ymhellach. Mae'r Unigolyn 
Cyfrifol yn dangos lefel dda o ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth.



Llesiant 

Caiff hawliau a hawliadau unigol eu hystyried. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi pobl i fynegi eu 
barn a gwneud dewisiadau. Caiff arferion a dewisiadau eu hystyried ac mae gan y bobl 
reolaeth dros benderfyniadau fel deiet, gweithgareddau ac amserlenni dyddiol. Mae 
cynlluniau personol yn canolbwyntio ar nodau a diddordebau ac yn ystyried y broses o 
ddatblygu sgiliau newydd. Mae cyfarfodydd preswylwyr yn cynnig y cyfle i roi adborth ar 
arferion cadarnhaol a'r meysydd hynny y byddai'n fuddiol eu gwella. Caiff adolygiadau eu 
cwblhau yn unol â'r rheoliadau ac mae'r bobl a'u perthnasau yn cymryd rhan weithredol yn 
y broses hon.

Mae'r gwasanaeth yn cefnogi llesiant corfforol ac emosiynol. Mae apwyntiadau rheolaidd ac 
atgyfeiriadau amserol yn sicrhau bod y bobl mor iach ag y bo modd. Caiff meddyginiaeth ei 
rhoi fel y'i rhagnodwyd ac mae'r broses o fonitro cofnodion yn helpu gweithwyr gofal i nodi 
newidiadau mewn llesiant corfforol ac emosiynol. Mae'r gwasanaeth yn annog dewisiadau 
prydau a ffyrdd o fyw iach. Er gwaethaf y cyfyngiadau sydd ar waith yn ystod y pandemig, 
mae gweithwyr gofal yn parhau i sicrhau bod y bobl yn cadw'n brysur drwy gymryd rhan 
mewn amrywiaeth o weithgareddau y maent yn eu mwynhau. Mae'r bobl yn cael cymorth i 
gadw mewn cysylltiad ag aelodau o'r teulu a'r rheini sy'n bwysig iddynt. 

Mae'r bobl yn cael cymorth, sy'n eu diogelu rhag niwed. Mae'r gwasanaeth yn rhoi llety 
addas a diogel. Mae mynediad i'r cartref wedi'i gyfyngu i unigolion awdurdodedig. Mae'r 
amgylchedd yn lân ac yn cael ei gynnal a'i gadw'n dda, a chaiff gwiriadau diogelwch eu 
cwblhau. Mae amrywiaeth o bolisïau ar waith sy'n cefnogi arferion gofal da ac mae 
cynlluniau rheoli risg yn helpu i leihau ymddygiadau a all fod yn heriol. Mae gan y gweithwyr 
gofal fynediad i gyfarpar diogelu personol (PPE) ac maent yn cael hyfforddiant ar sut i'w 
ddefnyddio'n gywir.



Gofal a Chymorth 

Mae'r bobl yn cael gofal o ansawdd da ac mae ganddynt bethau i edrych ymlaen atynt. Mae 
digon o weithwyr gofal ar gael i sicrhau bod gofal yn cael ei roi fel yr amlinellir mewn 
cynlluniau personol. Mae gan weithwyr gofal ddealltwriaeth dda o'r meysydd hynny mewn 
bywyd a all fod yn heriol i bobl a rhoi cymorth yn unol â hynny. Nododd y perthnasau y 
gwnaethom siarad â nhw bod y gwasanaeth yn deall yr unigolyn yn dda ac yn ei adnabod 
yn dda a bod y gofal yn bwrpasol. Mae'r gwasanaeth yn cefnogi'r bobl i ymgymryd ag 
amrywiaeth o weithgareddau, sy'n adlewyrchu eu diddordebau. Mae'r Hyb, adnodd dydd i 
grwpiau y mae'r cwmni'n berchen arno ac a gaiff ei redeg ganddo, yn cynnig cyfle i 
ddatblygu cyfeillgarwch ehangach a chymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp. Cynhelir 
sesiynau unigol gyda gweithwyr gofal, a cheir cyfleoedd i fynd ar wyliau â chymorth. Mae'r 
perthnasau yn disgrifio bod y gwasanaeth yn wych ac o'r radd flaenaf, a bod y staff yn eu 
caru fel aelodau o'r teulu. Nododd y perthnasau eu bod yn cael sicrwydd o wybod bod yr 
aelod o'u teulu yn cael gofal da a chariadus. Gwnaethant nodi bod y gweithwyr gofal yn 
groesawgar ac yn mynd y tu hwnt i'w rolau yn aml. Siaradodd y perthnasau eu bod wedi 
cael cyfleoedd i gyfathrebu'n gadarnhaol â gweithwyr gofal a rheolwr y cartref. Hefyd bod y 
gwasanaeth yn cydnabod pwysigrwydd ymweliadau teuluol a chyswllt parhaus drwy gydol y 
pandemig.

                     
Mae dogfennau manwl a chyfredol yn bodoli. Mae'r cynlluniau personol yn gadarn, yn fanwl 
ac yn bersonol. Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol arbenigol yn helpu i ddatblygu 
cynlluniau ac yn cymryd rhan mewn adolygiadau. Mae dogfennau'n cynnwys gwybodaeth 
ar brofiadau bywyd, hanes meddygol, hoffterau, cas bethau ac arferion. Mae'r cynlluniau 
personol yn ystyried sut i annog cryfderau unigolion ac yn ystyried dyheadau a nodau. Mae 
cofnodion dyddiol yn nodi profiadau a chyflawniadau'r bobl ac mae adolygiadau rheolaidd 
yn ystyried i ba raddau y caiff nodau unigol eu bodloni ac y caiff anghenion eu diwallu. Mae 
cynlluniau cyfathrebu ac ymddygiad yn nodi ymddygiadau a all herio ac yn rhoi arweiniad ar 
sbardunau a strategaethau i reoli'r rhain. Gwelsom nad oedd cynlluniau personol a 
ddiweddarwyd yn cael eu llofnodi gan y staff i nodi eu bod wedi darllen a deall y dogfennau 
hyn. Fodd bynnag, gwnaethom nodi bod y staff roeddem yn siarad â nhw yn wybodus iawn 
ynghylch anghenion unigol. 

Mae'r systemau meddyginiaeth sydd ar waith yn ddiogel. Gwelsom sampl o gofnodion rhoi 
meddyginiaeth, a gwelsom nad oeddent yn cael eu cwblhau'n briodol. Mae trefniadau 
diogel ar waith i storio meddyginiaeth. Mae cofnodion meddyginiaeth PRN (fel sy'n ofynnol) 
yn dangos y rheswm dros eu defnyddio ac unrhyw ganlyniadau. Mae gwiriadau tymheredd 
dyddiol ystafelloedd yn sicrhau bod meddyginiaeth yn parhau'n effeithiol. Mae'r 
awdurdodau cywir ar waith i'r bobl hynny na allant gydsynio bod meddyginiaeth yn cael ei 
rhoi. Mae gwiriadau cymhwysedd staff, archwiliadau meddyginiaeth, asesiadau risg ac 
adolygiadau yn sicrhau bod y bobl yn cael y feddyginiaeth gywir a bod yr arfer yn ddiogel o 
hyd. 



Yr Amgylchedd 

Mae'r amgylchedd yn lân ac mewn cyflwr da. Mae'r eiddo wedi'i addurno mewn modd sy'n 
addas i'r bobl a gefnogir. Ers yr arolygiad diwethaf, mae'r gwasanaeth wedi cwblhau 
addasiadau i greu anecs ar y llawer gwaelod. Cwblhawyd y gwaith hwn i safon dda ac 
mae'r ardal yn edrych yn gartrefol ac yn eang. Mae rhaglen barhaus o waith cynnal a 
chadw ac atgyweirio ar waith. Mae'r gwasanaeth yn cynnal gwiriadau diogelwch, 
cyfleustodau a diogelwch tân priodol i sicrhau bod y bobl mor ddiogel ag y bo modd. 

Mae'r gwasanaeth yn lleihau risgiau a pheryglon posibl. Mae profion COVID-19 a gynhelir 
cyn i bobl gael mynediad i'r safle yn sicrhau bod y bobl a'r staff mor iach ag y bo modd. 
Cynhelir gwiriadau i sicrhau bod gan ymwelwyr yr awdurdod priodol i gael mynediad i'r 
gwasanaeth. Mae cynlluniau personol ar gyfer gwagio'r adeilad ar waith er mwyn sicrhau 
bod y gweithwyr gofal yn deall y cymorth sydd ei angen ar y bobl os bydd argyfwng. Mae 
gan y gweithwyr gofal gyflenwad da o gyfarpar diogelu personol (PPE) ac maent yn 
hyderus yn ei ddefnyddio. 



Arwain a Rheoli 

Mae polisïau a phrosesau yn cefnogi'r gwaith o redeg y cartref yn ddidrafferth. Mae'r 
datganiad o ddiben yn gyfredol ac yn adlewyrchu'r gwasanaeth a ddarperir. Mae'r rota 
staffio yn dangos bod digon o weithwyr gofal i ddarparu'r lefel gywir o ofal a chymorth. Mae 
gan y gwasanaeth amrywiaeth o bolisïau a gweithdrefnau, sy'n addas at y diben ac mae 
gan y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw ddealltwriaeth dda o'r rhain. Mae’r tîm 
rheoli yn rhoi gwybod i’r asiantaethau priodol yn gyson am bryderon a digwyddiadau o 
bwys. Mae cyfarfodydd rheolaidd i breswylwyr yn sicrhau bod adborth yn cael ei geisio a 
bod y gwasanaeth yn effeithiol o hyd. Mae'r unigolyn cyfrifol yn cwblhau ymweliadau bob tri 
mis ac adolygiadau o ansawdd y gofal bob chwe mis, yn unol â rheoliadau. Mae'r cartref yn 
gweithio tuag at ddarparu cynnig rhagweithiol ar gyfer y Gymraeg, ac mae'r datganiad o 
ddiben a chanllaw defnyddwyr y gwasanaeth ar gael yn Gymraeg. Mae'r gwasanaeth yn 
cynnig hyfforddiant Cymraeg i'r staff ac mae rhai siaradwyr Cymraeg yn y sefydliad. 

Mae'r broses o recriwtio staff yn effeithiol ond mae angen gwella'r hyfforddiant rywfaint. 
Gwelsom fod y ffeiliau recriwtio yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda ac yn cynnwys y 
wybodaeth angenrheidiol i sicrhau bod y staff yn addas a bod y sgiliau a'r cymwysterau 
angenrheidiol ganddynt. Roedd y matrics hyfforddiant yn dangos nad oedd pob gweithiwr 
gofal wedi cwblhau meysydd o'r hyfforddiant. Rydym yn cydnabod y bu'n anodd i lawer o 
wasanaethau a oedd yn arfer dibynnu ar hyfforddiant wyneb yn wyneb gael gafael ar 
hyfforddiant yn ystod pandemig COVID-19. Ers y pandemig, mae'r gwasanaeth wedi 
buddsoddi mewn hyfforddiant ar-lein i fynd i'r afael ag unrhyw ddiffygion. Dywedodd y 
gweithwyr gofal wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn cael digon o hyfforddiant a sgiliau i 
ymgymryd â'u rôl. Gwnaethom hysbysu'r unigolyn cyfrifol y byddem yn disgwyl i'r 
gwasanaeth fynd i'r afael ag unrhyw fylchau mewn hyfforddiant erbyn yr arolygiad nesaf. 

Mae'r gweithwyr gofal yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac y cânt eu goruchwylio'n 
rheolaidd. Mae'r gweithwyr gofal yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn eu rôl ac maent yn 
hyderus i fynd at eu rheolwr ag unrhyw ymholiadau. Gwelsom dystiolaeth bod cyfarfodydd 
tîm rheolaidd yn cael eu cynnal a bod staff yn cael eu goruchwylio i gefnogi datblygiad 
proffesiynol ac i drafod unrhyw newidiadau i'r gwasanaeth. Nododd y gweithwyr gofal “we 
work well as a team” (rydym yn gweithio'n dda fel tîm) a “I love the residents they are like 
family” (rwy'n caru'r preswylwyr fel aelodau o'r teulu). Fodd bynnag nododd sawl un y bu'n 
anodd iddynt gael cymorth oherwydd y mesurau a oedd ar waith yn ystod y pandemig a 
bod rhai aelodau sefydledig o staff wedi'u colli. Rhoddodd uwch-reolwyr a'r unigolyn cyfrifol 
sicrwydd bod ymgyrch recriwtio weithredol yn mynd rhagddi ynghyd â nifer o strategaethau 
i gefnogi staff presennol. 



Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi ei gyflawni 

Meysydd i'w gwella a chamau a gymerwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu â blaenoriaeth

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Dim
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