
Atodiad A 

Practis Deintyddol Cyffredinol: Cynllun Gwella 

Practis:      Deintyddfa Llantrisant 

Dyddiad yr Arolygiad:   4 Chwefror 2015 

Rhif y 

Dudalen 
Argymhelliad Cam Gweithredu'r Practis Swyddog Cyfrifol Amserlen 

 Profiad y Claf  

Tudalen 

7 
Dylai’r practis sicrhau bod cleifion yn gallu 

cael mynediad hawdd at wybodaeth 

ynghylch gwneud cwyn. 

Diweddaru'r polisi cwyno yn unol â gofynion taflen 

'Gweithio i Wella' y GIG. 

H. Wilding 1 mis 

Tudalen 

7 
Dylai'r practis sicrhau bod y wybodaeth am 

gwynion yn cydymffurfio â gofynion taflen 

'Gweithio i Wella' y GIG. 

Fel uchod H.Wilding  

Tudalen 

8 
Dylai’r practis ystyried sut i gywain a 

defnyddio adborth y cleifion fel modd o 

nodi’r angen am wasanathau a gwella’u 

Caiff blwch sylwadau ei ddarparu ar gyfer y 

cleifion. 

H.Wilding 1 mis 



Rhif y 

Dudalen 
Argymhelliad Cam Gweithredu'r Practis Swyddog Cyfrifol Amserlen 

hansawdd. 

 Cyflenwi Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru 

Tudalen 

9 
Cynghorir y practis i sicrhau bod cofnodion 

cleifion yn cynnwys digon o fanylion yn dilyn 

ymgyngoriadau a thriniaethau deintyddol. 

Mae hyn yn unol â safonau cyfredol y GIG. 

Bydd digon o fanylion yn cael eu cofnodi yn 

nodiadau'r cleifion o ran ymgyngoriadau a 

thriniaeth. 

H.Wilding Ar unwaith 

Tudalen 

10 
Dylai’r practis sicrhau bod llyfrau 

presgripsiwn yn cael eu cadw mewn modd 

diogel.  

Bydd llyfrau presgripsiwn yn cael eu cadw o dan 

glo mewn modd diogel. 

H.Wilding Ar unwaith 

Tudalen 

11 
Cynghorir y practis deintyddol i lanhau a 

sterileiddio'r offer nad ydynt wedi'u pecynnu 

ar ddiwedd pob diwrnod gwaith, er mwyn 

lleihau'r perygl o groes heintio. 

Caiff yr holl offer nad ydynt wedi'u pecynnau ac 

sy'n cael eu defnyddio bob dydd eu cadw gyn 

lleied â phosibl, a chânt eu hailbrosesu ar 

ddiwedd y dydd. 

H.Wilding Ar unwaith 

Tudalen 

11 
Dylai'r practis sicrhau bod yr offer llaw a 

ddefnyddir ar gyfer gwaredu ar blac 

deintyddol yn cael ei sterileiddio bob tro ar 

ôl eu defnyddio. 

Yr offer llaw wedi’u gorchuddio a defnyddir 

blaenau lluosog  ar gyfer gwaredu ar blac 

deintyddol a'u prosesu bob tro. 

H.Wilding Ar unwaith 

Tudalen 
Dylai'r practis ystyried sut i ddarparu 

Bydd y practis yn archwilio’r posibilrwydd o H.Wilding Ar unwaith 



Rhif y 

Dudalen 
Argymhelliad Cam Gweithredu'r Practis Swyddog Cyfrifol Amserlen 

11 cyfleusterau golchi dwylo ychwanegol yn yr 

ystafell ddadheintio er mwyn bodloni'r 

gofynion ar gyfer arfer orau. 

ddarparu sinc ychwanegol yn yr ystafell 

ddadheintio. 

Tudalen 

12 
Cynghorir y practis i sicrhau bod gwastraff 

peryglus yn cael ei ddidoli cyn ei waredu, yn 

unol â'r canllawiau presennol. 

Mae'r practis wedi newid ei gwmni gwaredu ar 

wastraff. Caiff yr holl ganllawiau cyfredol eu 

bodloni. 

H.Wilding Ar unwaith 

 Rheolaeth ac Arweinyddiaeth 

Tudalen 

13 

Dylai staff dderbyn arfarniadau amserol i 

sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi yn eu 

swyddi, ac er mwyn nodi a mynd i'r afael ag 

unrhyw anghenion hyfforddiant neu 

berfformiad. 

Mae prosesau arfarnu wrthi’n cael eu cyflwyno. H.Wilding 1 mis 

Tudalen 

14 

 

Cynghorir y practis i ddarparu tystiolaeth i 

AGIC o dystysgrif diogelwch nwy gyfredol a 

dilys. 

Gwnaeth Nwy Prydain gynnal gwasanaeth ar 

10/04/15. 

H.Wilding Ar unwaith 

 Ansawdd yr Amgylchedd 

Tudalen 

15 

 

Cynghorir y practis i arddangos arwyddion 

rhybudd priodol yn y rhan o'r practis lle 

Gosodwyd arwydd rhybudd ynghylch 

ymbelydredd y tu allan i'r ddeintyddfa. 
H.Wilding Ar unwaith 



Rhif y 

Dudalen 
Argymhelliad Cam Gweithredu'r Practis Swyddog Cyfrifol Amserlen 

defnyddir cyfarpar pelydr-X. 

 

Cynrychiolydd y Practis: 

Enw (llythrennau bras): ..........HUW WILDING................................................................................. 

Teitl:     ...........DEINTYDD....................................................................................... 

Llofnod:    .................................................................................................................... 

Dyddiad:    ....13/03/2015.............................................................................................. 

 


