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Crynodeb Gwirio Ansawdd  

Ein dull gweithredu 

Cynhaliodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wiriad ansawdd o bell o Feddygfa 

Cwmfelinfach fel rhan o’i rhaglen o waith sicrwydd. Mae Meddygfa Cwmfelinfach yn gangen 

o Feddygfa Rhisga ac yn darparu ystod o wasanaethau gofal sylfaenol. 

 

Mae gwiriadau ansawdd AGIC yn rhan o ddull newydd wedi'i deilwra ar gyfer sicrwydd ac 

maent yn un o nifer o ddulliau y mae'n eu defnyddio i archwilio sut mae gwasanaethau 

gofal iechyd yn bodloni Safonau Iechyd a Gofal 2015. Rhoddir adborth i gynrychiolwyr y 

gwasanaeth ar ddiwedd y gwiriad ansawdd, mewn ffordd sy’n cynorthwyo dysgu, datblygu 

a gwelliant ar lefelau gweithredol a strategol.  

 

Ciplun yw gwiriadau ansawdd o’r safonau gofal o fewn gwasanaethau gofal iechyd.  Cânt eu 

cynnal oddi ar y safle'n gyfan gwbl ac maent yn canolbwyntio ar dri maes allweddol: atal a 

rheoli heintiau, llywodraethu (yn arbennig ynghylch staffio), a'r amgylchedd gofal. Mae'r 

gwaith yn archwilio trefniadau sydd ar waith i ddiogelu staff a chleifion rhag COVID-19, gan 

ein galluogi i ddarparu cyngor gwella cyflym a chefnogol i sicrhau gweithrediad diogel 

gwasanaethau yn ystod y pandemig. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein trefniadau 

sicrwydd a’n dull arolygu yma. 

 

Gwnaethom siarad â rheolwr y practis, dirprwy reolwr y practis, y rheolwr nyrsio ac un o'r 

partneriaid meddygon teulu ar 28 Ebrill 2022 a ddarparodd wybodaeth a thystiolaeth i ni am 

eu gwasanaeth. Gwnaethom ddefnyddio’r llwybrau ymholi allweddol canlynol:  

 

• Pa newidiadau ydych chi wedi’u gweithredu yng ngoleuni COVID-19 i sicrhau y cynhelir 
safonau atal a rheoli heintiau? 

• Sut ydych chi’n sicrhau y gall cleifion (gan gynnwys grwpiau sy’n agored i niwed / 
mewn perygl) gyrchu gwasanaethau mewn modd priodol a diogel? Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at amgylchedd y practis a'r prosesau sy'n galluogi cleifion i drefnu 
apwyntiadau. 

• Sut ydych chi’n diwallu anghenion cleifion Cymraeg wrth iddynt ddefnyddio 
gwasanaethau gofal iechyd trwy gyfrwng y Gymraeg? 

• Sut mae'r practis a'r gwasanaethau y mae'n eu darparu wedi addasu yn ystod y cyfnod 
hwn o COVID-19? Beth yw map trywydd y practis ar gyfer dychwelyd i'r lefelau o 
wasanaethau a ddarparwyd cyn COVID-19? 

• Sut ydych chi’n sicrhau bod cydraddoldeb a dull sy’n seiliedig ar hawliau'n cael eu 
hymgorffori ar draws y gwasanaeth? 

• Pa drefniadau sydd ar waith i sicrhau bod trafodaeth a phenderfyniadau ‘Na Cheisier 
Dadebru Cardio-anadlol’ yn briodol ac yn sensitif? 

• Pa mor effeithiol yw cael gafael ar weithwyr gofal sylfaenol proffesiynol ehangach a 
gwasanaethau eraill megis timau iechyd meddwl, gofal eilaidd a gwasanaethau y tu 
allan i oriau gwaith ar hyn o bryd?  

 

https://hiw.org.uk/covid-19-response-and-our-approach-assurance-and-inspection
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Yr Amgylchedd 

Yn ystod y gwiriad ansawdd, gwnaethom ystyried sut mae'r gwasanaeth wedi ymateb i'r 

heriau a gyflwynwyd gan COVID-19 a sut mae'r gwasanaeth wedi cynllunio a rheoli'r 

amgylchedd gofal i'w gadw mor ddiogel â phosib i gleifion, staff ac ymwelwyr.  

 

Roedd y dogfennau allweddol a adolygwyd gennym yn cynnwys:  

 

• Yr asesiadau risg diweddaraf mewn perthynas ag atal a rheoli heintiau, yr amgylchedd 

ac iechyd a diogelwch staff. 

 

Gwnaethom hefyd holi cynrychiolwyr y gwasanaeth am y newidiadau y maent wedi'u gwneud 

i sicrhau bod cleifion yn parhau i dderbyn gofal a thriniaeth yn unol â'u hanghenion. 

  

Cafwyd y dystiolaeth gadarnhaol ganlynol:  

 

Gwelsom dystiolaeth o asesiad risg a oedd yn nodi'n glir y peryglon posibl a achosir gan COVID-

19 a'r camau a gymerwyd i leihau'r risg cymaint â phosibl.  

 

Roedd yr asesiad risg ysgrifenedig yn dilyn fformat strwythuredig a oedd yn nodi lefel y risg 

cyn ac ar ôl rhoi mesurau rheoli ychwanegol ar waith. Gwelsom fod lefel y risg a achosir gan 

COVID-19 wedi’i lleihau ar gyfer yr holl feysydd hynny a ystyriwyd, a oedd yn cynnwys yr 

amgylchedd a'r staff.  

 

Cadarnhaodd cynrychiolwyr fod cleifion yn cael cynnig ymgynghoriadau dros y ffôn ac 

ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Disgrifiwyd system frysbennu gan y staff hyfforddedig y 

practis, sy’n helpu i sicrhau bod cleifion yn cael eu gweld gan y staff mwyaf priodol yn y 

practis neu'r gwasanaeth gofal iechyd cymunedol. Dim ond os oedd apwyntiad ganddynt y 

gallai cleifion fynychu'r feddygfa. Cawsom wybod bod nifer y cleifion y caniateir iddynt 

fynychu'r feddygfa ar unrhyw un adeg wedi'i gyfyngu er mwyn ei gwneud yn bosibl cadw 

pellter cymdeithasol. Yn ogystal, roedd yn ofynnol i gleifion wisgo masgiau i helpu i leihau 

lledaeniad COVID-19.  

 

Disgrifiwyd trefniadau addas ar gyfer cleifion sy'n byw mewn cartrefi gofal sy’n eu galluogi i 

gael mynediad at wasanaethau heb iddynt orfod mynd i'r feddygfa. 

 

Eglurodd y cynrychiolwyr fod nifer o feddygon sy’n gweithio yn y feddygfa yn siarad Cymraeg, 

pe dymunai cleifion gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, roedd gan staff y 

feddygfa fynediad at wasanaeth cyfieithu dros y ffôn pe bai ei angen ar staff nad ydynt yn 

siarad Cymraeg. 

 

Nodwyd y meysydd canlynol i'w gwella:  
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Er bod asesiad risg ysgrifenedig wedi cael ei gwblhau, roedd hwn yn cyfeirio at y brif feddygfa 

yn Rhisga yn unig ac nid Meddygfa Cwmfelinfach. Nid oedd dyddiad wedi’i nodi ar yr asesiad 

risg ysgrifenedig ychwaith, ond roedd yn dangos ei fod wedi cael ei adolygu. Rhoddodd 

cynrychiolwyr y gwasanaeth sicrwydd i AGIC fod y camau a gymerwyd yn y brif feddygfa 

wedi'u dyblygu yn y feddygfa gangen a bod adolygiadau'n parhau. Gwnaethant gytuno i 

ddiweddaru'r asesiad risg i ddangos ei fod yn ystyried Meddygfa Cwmfelinfach. 

 

Atal a rheoli'r haint 

Yn ystod y gwiriad ansawdd, gwnaethom ystyried sut mae’r gwasanaeth wedi ymateb i’r 

heriau a gyflwynwyd gan COVID-19, a pha mor llwyddiannus y mae’n rheoli’r risg o heintiau 

er mwyn helpu i gadw cleifion, ymwelwyr a staff yn ddiogel.  

 

Roedd y dogfennau allweddol a adolygwyd gennym yn cynnwys:  

 

• Polisïau rheoli heintiau cyfredol a pholisïau penodol ynghylch COVID-19 

• Yr archwiliad rheoli heintiau diweddaraf 

• Data hyfforddiant ar gyfer yr holl staff mewn perthynas ag atal a rheoli heintiau 

 

Cafwyd y dystiolaeth gadarnhaol ganlynol: 

 

Gwelsom fod polisi rheoli heintiau cynhwysfawr ar waith a oedd yn cwmpasu gweithdrefnau 

penodol i helpu i atal lledaeniad COVID-19.  

 

Roedd archwiliad o’r trefniadau rheoli heintiau – gyda ffocws ar COVID-19 –  wedi’i gwblhau.  

 

Gwelsom fod pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant ar atal a rheoli heintiau ar lefel a 

oedd yn addas i'w rôl. Cadarnhaodd cynrychiolwyr y gwasanaeth fod yr holl staff clinigol wedi 

derbyn hyfforddiant gloywi o fewn y 12 mis diwethaf. Cawsom wybod bod y staff hefyd wedi 

gallu cyrchu gwybodaeth benodol am COVID-19 ar sut i atal y feirws rhag lledaenu er mwyn 

ategu eu hyfforddiant. 

 

Cadarnhaodd cynrychiolwyr y gwasanaeth nad oeddent wedi cael unrhyw broblemau o ran 

cyrchu cyfarpar diogelu personol (PPE), a gwnaethant ddisgrifio sut roedd y staff wedi cael 

cyfarwyddyd ar y ffordd gywir o wisgo a diosg1 PPE. Disgrifiwyd trefniadau addas a mesurau 

COVID-19 ychwanegol i amddiffyn y staff a'r cleifion mewn cartrefi gofal pe bai angen i staff 

y practis weld cleifion yr oedd angen ymgynghoriad wyneb yn wyneb arnynt. 

 

Cadarnhaodd cynrychiolwyr y gwasanaeth nad oeddynt wedi nodi unrhyw bryderon ynghylch 

glendid safle'r feddygfa. Cawsom wybod bod staff y practis hefyd yn diheintio seddi ac 

arwynebau eraill yn y feddygfa yn rheolaidd. 

 
1Gwisgo (gwisgo cyfarpar) a diosg (tynnu cyfarpar) 
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Nodwyd y meysydd canlynol i'w gwella:  

 

Gwnaethom ofyn am y polisi glanhau a'r amserlenni glanhau ar gyfer y feddygfa ond ni 

chyflwynwyd y rhain i AGIC cyn y gwiriad ansawdd. Er bod cynrychiolwyr y gwasanaeth wedi 

gofyn am y polisi a’r amserlenni, cawsom wybod eu bod yn cael anawsterau wrth gael y rhain 

oddi wrth y bwrdd iechyd (a oedd yn gyfrifol am y trefniadau ar gyfer glanhau safle’r 

feddygfa). 

 

Derbyniodd cynrychiolwyr y gwasanaeth y dylai'r polisi a'r amserlenni glanhau fod wedi bod 

ar gael ac y gellid bod wedi gwneud mwy i uwchgyfeirio'r anawsterau a gafwyd ynglŷn â hyn 

i'r bwrdd iechyd.  Gellir cyflwyno rhestr wirio ffurfiol hefyd i ddangos bod glendid safle'r 

feddygfa wedi'i adolygu'n rheolaidd gan y staff. 

 

Er yr oedd archwiliad rheoli heintiau wedi cael ei gwblhau, yn yr un modd â'r asesiad risg, 

roedd hwn yn cyfeirio at y brif feddygfa yn Rhisga yn unig ac nid Meddygfa Cwmfelinfach. 

Roedd hefyd yn cynnwys nifer o fylchau o ran y canfyddiadau ynghylch hylendid dwylo a 

chadw at y rheol ‘noeth o'r penelin lawr’. Rhoddodd cynrychiolwyr y gwasanaeth sicrwydd i 

AGIC fod yr archwiliad yn y brif feddygfa wedi'i ddyblygu yn y feddygfa gangen a gwnaethant 

gytuno i fynd i'r afael â'r bylchau a nodwyd gan AGIC. 

 

Llywodraethu / Staffio 

Fel rhan o’r safon hon, gwnaeth AGIC holi cynrychiolwyr y gwasanaeth ynglŷn â’r ffordd maent 

wedi addasu eu gwasanaeth mewn ymateb i effaith COVID-19. Gwnaethom archwilio sut mae'r 

gwasanaeth yn gweithio gyda thimau (neu wasanaethau) gofal sylfaenol eraill a sut mae’n 

rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â COVID-19.  

 

Roedd y dogfennau allweddol a adolygwyd gennym yn cynnwys:  

 

• Polisïau/prosesau corfforaethol i sicrhau parodrwydd ar gyfer argyfwng pandemig yn y 

dyfodol 

• Cofnodion cyfarfodydd y tîm staff ar gyfer y tri mis diwethaf 

• Hunanasesiad AGIC wedi'i gwblhau gan reolwr y practis. 

 

Cafwyd y dystiolaeth gadarnhaol ganlynol:  

 

Gwelsom fod cynllun parhad busnes ar waith a oedd yn nodi’r trefniadau i alluogi 

gwasanaethau'r practis i barhau mewn ymateb i argyfwng neu ddigwyddiad andwyol arall, gan 

gynnwys pandemig. Roedd hwn yn nodi'n glir rolau a chyfrifoldebau'r staff a'r camau y byddai 

angen eu cymryd ynghyd ag amserlenni. Er bod cynllun yn ei le, roedd yn dyddio o fis Mehefin 

2016. Eglurodd cynrychiolwyr y practis fod y dyddiad hwn yn cyfeirio at y dyddiad yr oedd y 

templed a ddefnyddiwyd wedi'i ddiweddaru ac nid y dyddiad yr adolygwyd y cynllun. Cytunwyd 
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i ychwanegu'r dyddiad i ddangos bod y cynllun wedi'i ddiweddaru.   

 

Eglurodd y cynrychiolwyr fod Meddygfa Cwmfelinfach wedi bod ar gau yn ystod y rhan fwyaf 

o'r pandemig, ond y darparwyd gwasanaethau o safleoedd y brif feddygfa. Gwnaethant 

ddisgrifio bod trefniadau amgen yn mynd rhagddynt i sicrhau bod cleifion yn derbyn 

gwasanaethau, gan gynnwys cynnydd yn y defnydd o ymgynghoriadau dros y ffôn a ‘rowndiau 

ward’ rhithwir ar gyfer y cleifion sy’n byw mewn cartrefi gofal. Roedd rhai gwasanaethau wedi 

cael eu hatal er diogelwch y cleifion a'r staff ac yn unol â chanllawiau, megis sgrinio arferol, 

gweithdrefnau  llawfeddygol bach nad oeddynt yn rhai brys, a phrofion a oedd yn debygol o 

gynhyrchu aerosol, er enghraifft prawf sbirometreg. Cadarnhaodd y cynrychiolwyr fod 

Meddygfa Cwmfelinfach wedi ailagor a bod gwasanaethau'n cael eu cyflwyno'n ofalus er mwyn 

hybu diogelwch y cleifion a'r staff.   

 

Cadarnhaodd y cynrychiolwyr y profwyd pwysau oherwydd achosion cynyddol o salwch ymhlith 

staff. Fodd bynnag, cawsom wybod y bu’r staff yn hyblyg er mwyn sicrhau bod cydweithwyr 

yn cael eu cyflenwi er mwyn ei gwneud yn bosibl i'r practis barhau i weithredu o dan 

amgylchiadau anodd iawn. Defnyddiwyd staff locwm pan oedd angen gwneud hynny. 

 

Esboniodd cynrychiolwyr fod y bwrdd iechyd wedi darparu lefel dda o wybodaeth i'r staff yn 

ystod y pandemig er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel wrth weithio. Nodwyd bod y Rhwydwaith 

Gofal Cymdogaeth wedi darparu cymorth da iawn. Roedd cofnodion cyfarfodydd staff yn 

dangos bod cyfarfodydd rheolaidd wedi cael eu cynnal i rannu gwybodaeth gyda'r tîm staff. 

Roedd cynrychiolwyr gwasanaeth y practis yn barod i dderbyn ein hawgrym o ddefnyddio 

agenda cyfarfod safonol i sicrhau bod pynciau'n cael eu trafod yn rheolaidd a bod y camau a 

gymerir yn cael eu monitro a'u hadolygu fel y bo'n briodol. 

 

Cawsom wybod bod y pandemig wedi cael effaith negyddol ar y mynediad at weithwyr gofal 

iechyd proffesiynol eraill, yr oeddynt fel arfer yn darparu gwasanaethau yn y practis drwy 

drefniadau gyda'r bwrdd iechyd. Roedd hyn oherwydd y cafodd y staff eu hadleoli i gynorthwyo 

mewn canolfannau brechu torfol a sefydlwyd mewn ymateb i'r pandemig. Disgrifiwyd hefyd y 

cafwyd anhawster wrth gyrchu gwasanaethau iechyd meddwl, ond teimlai cynrychiolwyr y 

practis y bu’r cam o gyflwyno ymarferydd llesiant seicolegol yn fuddiol iawn.  

 

Roedd y cynrychiolwyr o’r farn bod y pandemig wedi cael effaith negyddol ar yr amser y bu’n 

rhaid i gleifion aros cyn cael mynediad at wasanaethau gofal eilaidd, a bod hyn yn cynyddu'r 

pwysau ar y practis i drin a lleddfu symptomau tra bod cleifion yn aros i rywun eu gweld a’u 

trin, yn achos gweithdrefnau orthopedig er enghraifft. Teimlai’r cynrychiolwyr fod nifer y 

cleifion a gafodd eu haildderbyn i'r ysbyty ar ôl eu rhyddhau wedi cynyddu yn ystod y pandemig. 

 

Disgrifiwyd trefniadau addas ar gyfer cyfleu materion perthnasol i'r tîm a oedd yn gweithio y 

tu allan i oriau swyddfa.  Disgrifiodd y cynrychiolwyr fod trefniadau ar waith i sicrhau bod 

trafodaethau ynglŷn â gorchmynion Na Cheisier Dadebru Cardio-anadlol (DNSCPR), 

phenderfyniadau yn eu cylch, yn cael eu gwneud yn briodol ac mewn modd sensitif. Cawsom 

wybod y cafodd cynlluniau gofal yn cael eu rhoi ar waith a’u bod yn cael eu hadolygu'n 
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rheolaidd gan staff y practis. 

 

Ni nodwyd unrhyw feysydd i'w gwella.  

 

 

 

Beth nesaf? 
 

Lle rydym wedi nodi meysydd i'w gwella yn ystod ein gwiriad ansawdd a lle rydym yn gofyn 

i'r gwasanaeth ddweud wrthym am y camau a gymerwyd i fynd i'r afael â'r rhain, darperir 

cynllun gwella yn rhoi manylion ar ddiwedd y crynodeb gwirio ansawdd hwn.  

 

Lle mae angen cynllun gwella, dylai wneud y canlynol: 

 

• Sicrhau bod y camau a gymerir mewn ymateb i'r materion a nodwyd yn benodol, yn 

fesuradwy, yn gyflawnadwy, yn realistig ac wedi'u hamseru 

• Cynnwys digon o fanylion er mwyn rhoi sicrwydd i AGIC a'r cyhoedd y bydd y meysydd 

i’w gwella a nodwyd yn cael sylw digonol 

• Sicrhau bod tystiolaeth ofynnol yn erbyn camau a nodwyd yn cael ei rhoi i AGIC o fewn 

tri mis i'r gwiriad ansawdd 

 

O ganlyniad i ganfyddiadau'r gwiriad ansawdd hwn, dylai'r gwasanaeth: 

• Sicrhau nad yw’r meysydd i’w gwella yn systemig ar draws meysydd eraill yn y 

sefydliad ehangach 

• Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i AGIC pan fydd camau yn dal heb eu cymryd a/neu ar 

y gweill, i gadarnhau pryd yr aethpwyd i’r afael â’r rhain. 

 

Pan gytunir ar y cynllun gwella, caiff ei gyhoeddi ar wefan AGIC. 

 

Os na nodwyd unrhyw feysydd i'w gwella yn ystod y gwiriad ansawdd hwn, ni fydd angen 

cynllun gwella, a dim ond yr adroddiad cryno ar y gwiriad ansawdd fydd yn cael ei gyhoeddi 

ar wefan AGIC. 
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Cynllun Gwella  
 

Lleoliad: Meddygfa Cwmfelinfach 
 

 

Dyddiad y gweithgarwch: 28 Ebrill 
2022 

 

 

Mae'r tabl isod yn cynnwys gwelliannau a nodwyd yn ystod y gwiriad ansawdd y mae’n ofynnol i'r gwasanaeth gwblhau cynllun gwella yn eu cylch, 

sy'n dweud wrthym am y camau y mae'n eu cymryd i fynd i'r afael â'r meysydd hyn. 

 

Sylwer, disgwylir i’r holl gamau gweithredu gael eu cwblhau o fewn tri mis i'r gwiriad ansawdd a dylid cyflwyno fersiwn derfynol o'r cynllun gwella 

drwy Objective Connect ar ôl iddo gael ei gwblhau.  

 

Cyfeirnod 
Yr hyn y mae angen ei wella 

Safon / 
Rheoliad 

Camau gweithredu'r 
gwasanaeth 

Swyddog 
cyfrifol 

Amserlen 

1 Mae'n ofynnol i gynrychiolwyr y 
gwasanaeth roi manylion i AGIC am y 
camau a gymerwyd er mwyn iddo gael 
sicrwydd bod polisi ac amserlenni 
glanhau addas ar waith ar gyfer 
glanhau safle'r feddygfa yn effeithiol. 

Safon 2.4 Rydym yn dal i aros i'r Bwrdd 
Iechyd ddarparu amserlen lanhau’r 
gwasanaeth. Fel yr awgrymwyd, 
rydym wedi coladu taflen i 
aelodau staff ei llofnodi er mwyn 
sicrhau bod mannau clinigol a 
swyddfa'r dderbynfa yn cael eu 
glanhau'n briodol. Mae tudalen 
debyg wedi'i chreu ar gyfer 
glanhawyr Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan (ABUHB). Rwyf 
wedi atodi'r ddwy ffurflen fel 
tystiolaeth. 

Claire Bowen  
Rheolwr y practis 
 
 

Wedi'i 
gychwyn  

2 Mae'n ofynnol i gynrychiolwyr y 
gwasanaeth roi manylion i AGIC am y 

Safon 2.4 Archwiliad ynglŷn â hylendid 
dwylo a’r rheol ‘noeth o'r penelin 

Claire Bowen 
Rheolwr Practis / 

2 wythnos 
(er mwyn 
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camau a gymerwyd i gofnodi 
canfyddiadau ynghylch hylendid dwylo 
a chadw at y rheol ‘noeth o'r penelin 
lawr’. 

lawr’,ac ynglŷn â nyrsys ar 
ddiwedd y polisi rheoli heintiau. 
Meddygon Teulu: byddant yn 
cynnal archwiliad tebyg ac yn ei 
anfon unwaith y bydd wedi'i 
gwblhau 

Sarah Bell 
Rheolwraig Nyrsio 

cwmpasu 
cynifer o 
feddygon 
teulu â 
phosibl. Mae 
llawer o bobl 
ar eu 
gwyliau 
blynyddol ar 
hyn o bryd). 
Caiff ei 
gyflwyno ar 
ôl ei 
gwblhau. 

 
Rhaid i'r adran ganlynol gael ei chwblhau gan gynrychiolydd y gwasanaeth sydd â'r cyfrifoldeb a’r atebolrwydd cyffredinol dros sicrhau bod y cynllun 
gwella yn cael ei weithredu.  
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