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ARCHWILIAD GLANWEITHDRA AR HAP A GYNHALIWYD YN  
YSBYTY GWYNEDD 

 
Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn 

dilyn archwiliad dirybudd ar hap o lanweithdra mewn ysbyty ym Mangor.   

 

Ymwelodd arolygwyr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) â thair ward yn Ysbyty 

Gwynedd, sy’n rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ar  

16 Mawrth 2011.  Roedd yr archwiliad yn cynnwys Ward Conwy (Trawma), Ward 

Gogarth (Meddygol) a Ward Dulas (Llawdriniaeth Gyffredinol). 

 

Er y gwelwyd bod safon y glanweithdra’n dderbyniol ar un ward yr ymwelwyd â hi, 

ystyriwyd nad oedd dwy ward cystal ag y dylent fod.   

 

Roedd nifer o’r problemau a godwyd yn ystod yr archwiliad ar hap yn gyffredin i’r holl 

wardiau yr ymwelwyd â hwy, megis cypyrddau a byrddau pren a oedd wedi eu difrodi 

yn yr ystafelloedd domestig, defnyddio deunydd glanhau amlbwrpas wedi ei wanhau, 

comodau heb gael eu glanhau i safon dderbyniol, a throliau gwastraff clinigol yn cael 

eu cadw mewn ystafelloedd gwastraff heb eu cloi.    

 

Yn ogystal, nid oedd digon o sinciau clinigol ar gyfer golchi dwylo ar gael ar Ward 

Conwy a Ward Gogarth o’i gymharu â nifer y gwelyau, ac o ganlyniad, nid yw hyn yn 

cydymffurfio â’r canllawiau cenedlaethol.   

 

Roedd gan yr aelodau staff y siaradwyd â hwy yn ystod yr ymweliad wybodaeth dda 

ar y cyfan am reoli heintiau, a gwelwyd bod breichiau holl aelodau’r staff yn noeth o’r 

penelin i lawr.     

 

 



Mae’r adroddiad llawn ynghlwm wrth y datganiad hwn, a bydd ar gael ar wefan AGIC 

yn www.hiw.org.uk o 06 Gorffennaf 2011 ymlaen. 

 
Nodiadau i Olygyddion 
 

1 Sefydlwyd AGIC er mwyn monitro a rheoleiddio gofal iechyd yng Nghymru.  
Rydym hefyd yn gwarchod buddiannau pobl y cyfyngwyd ar eu hawliau dan y 
Ddeddf Iechyd Meddwl.  Rydym yn rheoleiddio ac yn cofrestru darparwyr 
gofal iechyd annibynnol er mwyn sicrhau eu bod yn gymwys i gyflawni eu 
gwaith a’u bod yn cyrraedd y safonau ar gyfer ansawdd a diogelwch a 
osodwyd yn y gyfraith.  Rydym hefyd yn arolygu sefydliadau’r GIG ac yn 
cyfleu ein canfyddiadau’n uniongyrchol i’r Gweinidogion. 

2 Am ragor o wybodaeth ynghylch AGIC a’i swyddogaeth, ewch i 
www.hiw.org.uk   

 
Ymholiadau’r cyhoedd 
 
E-bost: hiw@wales.gsi.gov.uk 
 
Post: Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Tŷ Bevan, Parc Busnes Caerffili, Heol y Fan, 
Caerffili CF83 3ED.  Rhif ffôn – 029 20 928 850 
 

Ymholiadau’r Cyfryngau  
 
Martin Phillips: 02920 928895 neu anfonwch e-bost: 
martin.phillips@wales.gsi.gov.uk 
 
  


