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Ysbytai

Iechyd Meddwl

Ar y cyfan, gwelsom ofal diogel ac effeithiol ar draws yr holl safleoedd i ni ymweld â nhw. Dywedodd cleifion 
eu bod yn hapus gyda’r gofal yr oeddent yn ei dderbyn. Ni chanfuwyd unrhyw faterion sicrwydd ar unwaith yn 
yr arolygiadau iechyd meddwl a gynhaliwyd gennym, ac roedd rheolaeth yn dda yn gyffredinol.

Roedd yr arolygiad o’r adran gardiaidd yn Ysbyty Treforys yn arbennig o gadarnhaol. Edrychwyd ar y ffordd 
yr oedd yr adran yn bodloni’r Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) ac ni wnaed unrhyw 
argymhellion ar gyfer gwella gennym. 

Roedd staffio yn thema a oedd yn codi dro ar ôl tro ar draws llawer o arolygiadau ysbyty ac iechyd meddwl, 
ac roedd effaith swyddi gwag yn cael ei theimlo ar draws staff nyrsio a meddygol a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol eraill. Nodwyd hyfforddiant staff gennym hefyd fel maes i’w wella ym mhob maes arolygu.

Nodwyd problemau gyda chynnal a chadw a gwella amgylcheddau clinigol mewn amrywiaeth o leoliadau yn 
ystod arolygiadau y llynedd. Canfuwyd problemau amgylcheddol / cynnal a chadw ystadau gennym mewn sawl 
man eto eleni. 

Roedd adborth cleifion yn gadarnhaol 

Gwelsom gleifion yn cael eu trin gydag urddas a 
charedigrwydd

Rhywfaint o ddefnydd arloesol o dechnegwyr 
fferyllol yn Singleton 

Roedd Adran Achosion Brys Treforys yn 
ddigynnwrf ac wedi ei chydgysylltu’n dda  
er gwaethaf y ffaith ei bod yn arbennig  
o brysur

Bu gwelliant yng Ngorseinon ers ein  
hymweliad blaenorol

Adborth cadarnhaol gan gleifion a staff

Darparwyd gwybodaeth eirioli ym mhob safle 

Gwelsom ofal unigoledig a oedd yn 
canolbwyntio ar y claf ar draws bob ward 
ynghyd â chofnodion gofal cleifion manwl

Roedd yr holl ddogfennau cyfreithiol wedi eu 
cwblhau i safon uchel, a dywedwyd eu bod yn 
‘rhagorol’ yng Nglan Rhyd 

Arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol ar  
draws bob ward 

Roedd rheolaeth o gyffuriau a reolir yn dda 

Roedd lefelau staffio yn broblem yn 
Singleton, Treforys a Thywysoges Cymru
 
Roedd hyfforddiant staff yn broblem ar 
draws pob arolygiad 

Gwnaed argymhellion ar gyfer gwella 
ynghylch dogfennau ym mhob arolygiad

Nid oedd lleoliadau bob amser yn gwirio 
bod meddyginiaethau’n cael eu storio ar  
y tymheredd cywir

Nid oedd lleoliadau bob amser yn gwirio 
bod meddyginiaethau’n cael eu storio ar  
y tymheredd cywir

Nodwyd sawl problem o ran cynnal a  
chadw adeiladau

Gellid gwella hyfforddiant staff. 
Dywedodd staff wrthym mewn rhai 
mannau eu bod yn ei chael yn anodd cael 
gafael ar hyfforddiant wyneb yn wyneb  

Meddygfeydd Teulu

RhYÏ(DM)

Deintyddol

Nodwyd gweithio clwstwr cadarnhaol ym 
mhob un o’r 4 feddygfa

Strwythurau rheoli eglur ym mhob un o’r  
4 feddygfa
 
Trefniadau rheoli meddyginiaethau diogel yn  
3 o’r 4 feddygfa 

Arolygiad cadarnhaol iawn o’r adran gardiaidd 
yn Nhreforys. Roedd gweithdrefnau yn 
gyfredol, yn eglur ac yn gryno; roedd gan y 
staff ymwybyddiaeth dda o’u cyfrifoldebau; 
ac roedd staff uwch yn darparu rheolaeth 
ac arweinyddiaeth effeithiol. Roedd rhaglen 
hyfforddi arloesol ar waith a oedd â’r nod o 
hybu diogelwch cleifion

Ymrwymiad da i ddysgu a rhannu arfer 
da yn Singleton 

Roedd adborth cleifion yn gadarnhaol 

Roedd offer digonol mewn cyfleusterau 
clinigol ac roeddent yn amlwg yn lân ac yn 
daclus 

Prosesau trylwyr ar gyfer glanhau a sterileiddio 
offerynnau deintyddol

Roedd offer pelydr-X yn cael eu  
defnyddio’n ddiogel

Roedd mwyafrif y practisau wedi ystyried 
anghenion hygyrchedd cleifion â gallu symud 
cyfyngedig 

Nid oedd gan un o’r meddygfeydd grwp 
cyfranogiad cleifion

Problemau gyda chofnodion hyfforddiant  
staff ym mhob un o’r 4 feddygfa, ac nid  
oedd rhai aelodau staff wedi derbyn 
gwerthusiadau blynyddol

Nodwyd bod angen gwelliannau i brosesau 
cadw cofnodion ym mhob un o’r 4 feddygfa

Dywedodd cleifion wrthym am anawsterau  
yn cael apwyntiad yn 3 o’r 4 feddygfa

Gellid gwneud gwelliannau i’r amgylcheddau  
i hybu preifatrwydd ac urddas cleifion

Roedd angen gwneud gwaith cynnal a chadw 
sylweddol i hen offer yn Singleton ac roedd yn 
golygu amseroedd aros hwy i gleifion canser 

Roedd prinder staff yn Singleton yn cael 
effaith negyddol uniongyrchol ar berfformiad

Nid oedd hyfforddiant adfywio cardio-
pwlmonaidd i staff yn gyfredol ym mwy  
na hanner y practisau i ni eu harolygu

Nid oedd unrhyw system i sicrhau bod  
cyffuriau ac offer brys yn gyfredol ym mwy  
na hanner y practisau

Gwahanol broblemau o ran cadw cofnodion 
ym mhob practis ac eithrio un

Nid oedd polisïau amddiffyn oedolion a  
phlant wedi eu diweddaru ac nid oedd yr holl 
staff wedi cael eu hyfforddi’n briodol ar gyfer 
eu swyddi
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