
Atodiad A 

Practis Deintyddol Cyffredinol: Cynllun Gwella 

Practis:      Practis Deintyddol Woodlands 

Dyddiad yr Arolygiad:   23 Chwefror 2015 

Rhif y 

dudalen  
Yr hyn sydd angen ei wella Cam gweithredu'r practis Swyddog cyfrifol Amserlen 

 Profiad y Claf  

7 
Dylai perchnogion y practis weithredu system 

ffurfiol addas i dderbyn adborth gan y cleifion, 

â'r bwriad o wella'r gwasanaeth fel bo'n 

angenrheidiol. 

 

Mae'r practis yn bwriadu ymgorffori system 

adborth cleifion. 

 

C. Davies 

E. Webster 

 

3 mis 

 Cyflenwi Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru 

10 Mater o Sicrwydd Ar Unwaith 

Rhaid i'r practis gymryd camau gweithredu 

addas i ddangos ei fod yn gweithredu 

systemau diogel o ran defnyddio offer 

ymbelydredd. 

[Yn y cynllun sicrwydd ar unwaith sy'n ddyddiedig 

5 Mawrth 2015, cadarnhaodd perchenogion y 

practis: 

Gwnaed cais i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch mewn perthynas â llythyr hysbysu 

 

 

C. Davies 

 

C. Davies 

 

 

Ar unwaith 

 

6 Mawrth  



Rhif y 

dudalen  
Yr hyn sydd angen ei wella Cam gweithredu'r practis Swyddog cyfrifol Amserlen 

ynghylch diogelu rhag ymbelydredd. 

Mae gwiriadau offer wedi cael eu trefnu ar gyfer 6 

a 25 Mawrth. Mae angen i un ddeintyddfa gael ei 

harchwilio'n feirniadol ac mae angen i'r ddwy 

ddeintyddfa gael eu gwasanaethu'n flynyddol. 

Mae'r ddau ymarferydd wedi cael hyfforddiant y 

Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio 

Meddygol) o fewn y pum mlynedd ddiwethaf.] 

 

 

 

C. Davies 

E. Webster 

25 Mawrth 

 

Dd/B 

10 Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau 

addas er mwyn sicrhau bod ddiffibriliwr 

allanol awtomatig ar gael i staff a'u bod yn 

gallu ei ddefnyddio'n ddiogel lle bo'n 

angenrheidiol mewn argyfwng. 

Mae'r practis yn gobeithio prynu diffibriliwr ac 

ymgymryd ag hyfforddiant i'w ddefnyddio. 

C. Davies 

E. Webster 

3 mis 

11 Dylai perchnogion y practis roi’r gorau i 

ddefnyddio'r brwshys gwifrau a defnyddio 

thermomedrau yn unol â'r canllawiau a osodir 

ym Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 

01-05. 

Adolygu'r broses o ddefnyddio brwshys gwifrau 

Adolygu'r broses o ddefnyddio thermomedrau 

Mae'r practis wedi adolygu’r defnydd o frwshys 

gwifrau Roedd hyn yn unol â Memorandwm 

Technegol Iechyd 01-05 

C. Davies 

E. Webster 

Ar unwaith 

12 Mae angen cadw taflenni o ganlyniadau 

gwiriadau ar yr awtoclaf, neu eu hargraffu, yn 

Rhaid cadw'r copïau sydd wedi'u hargraffu. 

 

C. Davies 

E. Webster 

Ar unwaith 



Rhif y 

dudalen  
Yr hyn sydd angen ei wella Cam gweithredu'r practis Swyddog cyfrifol Amserlen 

unol â'r canllawiau a osodir ym Memorandwm 

Technegol Iechyd Cymru 01-05. 

Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau 

addas i ddangos bod gwiriadau addas yn cael 

eu cynnal ar y baddonau uwchsonig. 

 

Rhaid ymgymryd â gwiriadau 

12 Mater o Sicrwydd Ar Unwaith 

Rhaid i'r practis gymryd camau gweithredu 

addas i sicrhau ei fod yn gallu dangos bod 

archwiliadau rheoli heintiau rheolaidd yn cael 

eu cwblhau. Dylid cymryd camau unioni 

priodol fel bo'n angenrheidiol o ganlyniad i 

ganfyddiadau'r archwiliadau. 

[Yn y cynllun sicrwydd ar unwaith sy'n ddyddiedig 

5 Mawrth 2015, cadarnhaodd perchenogion y 

practis: 

Mae teclyn archwilio wedi cael ei lawrlwytho i’w 

ddefnyddio'n rheolaidd yn y practis.] 

 

Cynhaliwyd archwiliad 

 

 

C. Davies 

E. Webster 

 

 

Ar unwaith 

 

Dd/B 

 

12 Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau 

addas i brynu cynwysyddion golchi dwylo 

newydd sy'n gallu cael eu hail-lenwi yn unol â 

Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 01-

05. 

Trefniadau priodol ar waith. C. Davies 

E. Webster 

Dd/B 

13 Rhaid i berchenogion y practis wneud 

trefniadau addas i sicrhau bod manylion 

ysmygu ac yfed alcohol, (a ph'un a oedd 

cyngor ar hyrwyddo iechyd yn cael ei gynnig), 

a sgrinio ar gyfer canser y geg yn cael eu 

Trefniadau ar waith. 

 

Rydyn ni'n ymdrechu i gofnodi manylion ysmygu 

ac yfed alcohol yn yr hanes meddygol. Dylid 

hefyd cofnodi cydsyniad parhaus y cleifion am 

C. Davies 

E. Webster 

Dd/B 



Rhif y 

dudalen  
Yr hyn sydd angen ei wella Cam gweithredu'r practis Swyddog cyfrifol Amserlen 

cofnodi'n briodol yng nghofnodion deintyddol 

cleifion. Dylid hefyd cofnodi cydsyniad 

parhaus y cleifion am driniaeth. 

driniaeth. Ymgymerir â sgrinio ceg allanol a cheg 

fewnol fel mater o drefn. 

13 Rhaid i berchnogion y practis wneud 

trefniadau addas i sicrhau bod hanes 

meddygol yn cael ei gydlofnodi gan y 

deintydd. 

 

Trefniadau ar waith. E. Webster 

C. Davies 

Dd/B 

 Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 

16 Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau 

addas i ddiweddaru polisïau diogelu'r practis 

gan gynnwys manylion cyswllt y timau diogelu 

lleol. 

Dylai perchnogion y practis hefyd sicrhau bod 

staff y practis wedi'u hyfforddi'n addas a'u bod 

yn gallu ymateb i faterion diogelu posibl. 

Camau sydd i'w cymryd 

Polisïau diogelu wedi cael eu diweddaru. Mae 

manylion cyswllt ar gael. 

Mae'r staff yn ymwybodol ac yn gallu ymateb yn 

briodol. 

Pauline White 3 mis 

15 Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau 

addas i sicrhau bod y staff sy'n gweithio yn y 

practis yn derbyn arfarniad blynyddol o'u 

gwaith. Dylai'r system hon nodi anghenion 

dysgu ac anghenion datblygu'r staff a sut y 

Angen i'r system arfarnu gael ei ddatblygu. C. Davies 

E. Webster 

P. Gwyn 

6 mis 



Rhif y 

dudalen  
Yr hyn sydd angen ei wella Cam gweithredu'r practis Swyddog cyfrifol Amserlen 

gallai'r practis gefnogi'r anghenion hyn. 

16 Rhaid i'r practis adolygu'r weithdrefn gwyno 

gyfredol a sicrhau ei bod yn gyson â 

'Gweithio i Wella' a gofynion Rheoliadau 

Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008. 

Adolygu'r weithdrefn gwyno gyfredol. C. Davies 

E. Webster 

3 mis 

16 Dylai'r practis ystyried gweithredu system 

addas i gofnodi cwynion llafar/anffurfiol, er 

mwyn nodi themâu a thueddiadau. Dylid 

cymryd camau gweithredu i wella'r 

gwasanaeth fel bo'n briodol. 

Dylid cymryd camau gweithredu i adnabod a 

chofnodi cwynion llafar/anffurfiol 

 

Rydyn ni'n ymgorffori profiad claf a chyfleuster 

cyflwyno sylwadau yn y practis. Mae system 

gwynion ar waith ar ffurf llyfr cofnodi cwynion. 

C. Davies 

E. Webster 

3 mis 

 Ansawdd yr Amgylchedd 

18 Dylai perchenogion y practis wneud 

trefniadau addas i sicrhau bod 

cyfarwyddiadau diogelwch tân yn cael eu 

harddangos yn amlwg yn y practis. 

Bydd cyfarwyddiadau diogelwch tân yn cael eu 

harddangos. 

C. Davies 

E. Webster 

1 mis 

 

 



Cynrychiolydd y Practis: 

Enw (llythrennau bras): Christopher Davies........................................... 

Teitl:     Mr......................................................................... 

Dyddiad:    11/5/15 a 7/6/15.................................................... 


