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Disgrifiad o'r gwasanaeth

Mae Holland House yn cynnwys dau dŷ teras cyfagos sy'n cael eu hadnabod fel Holland 
House a Holland Villas sydd wedi'u lleoli mewn ardal breswyl o Ddinbych. Mae'r 
gwasanaeth yn darparu gofal personol ar gyfer hyd at 11 o oedolion dros 18 mlwydd oed 
sydd ag anghenion iechyd meddwl (gweithredol). 

Mental Health Care (Clwyd) Ltd yw’r darparwr cofrestredig. Mae unigolyn cyfrifol wedi cael 
ei enwebu ar gyfer y gwasanaeth hwn a'r rheolwr cofrestredig yw Rachael Hannaby.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Canfuom fod pobl yn fodlon ac wedi ymgartrefu gyda staff a oedd yn eu hadnabod yn dda. 
Mae pobl yn derbyn gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac mae eu 
hannibyniaeth yn cael ei hyrwyddo.  

2. Gwelliannau

Ers yr arolygiad diwethaf, rydym wedi gweld tystiolaeth bod y cynllunwyr gweithgareddau 
wedi cynnwys pobl yn cael 'amser i siarad' yn rheolaidd. Roedd pobl yn llofnodi dogfennau 
yn eu cynllun sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a oedd yn dangos eu bod wedi cymryd rhan. 
Gwelsom fod ymarferion tân yn cael eu cynnal yn y cartref ar adegau anghymdeithasol.

3. Gofynion ac argymhellion

Mae adran pump yr adroddiad hwn yn amlinellu ein hargymhellion i wella'r gwasanaeth a'r 
meysydd lle nad yw'r cartref gofal yn bodloni'r gofynion cyfreithiol. Mae hyn oherwydd nad 
oedd gwelliannau digonol wedi'u gwneud o ran rheoli meddyginiaeth. Roedd argymhellion 
yn cynnwys asesiadau risg, dogfennau cynllunio gofal a hysbysiadau Rheoliad 38.



 
1. Llesiant  

Crynodeb

Mae'r bobl wedi ymgartrefu ac yn gyfforddus gyda'r bobl sy'n byw gyda nhw a'r staff sy'n eu 
hadnabod yn dda. Maent yn cael eu hannog a'u galluogi i wneud penderfyniadau am eu 
bywydau ac i fod mor annibynnol â phosibl.

Ein canfyddiadau

Mae gan bobl berthnasau da â'i gilydd a chyda'r staff sy'n eu cefnogi. Gwelsom ryngweithio 
cadarnhaol yn ystod ein dau ymweliad. Gwelwyd bod pobl yn ymlaciedig ac yn tynnu coes 
ei gilydd a’r staff mewn ffordd gyfeillgar, y tu mewn i'r cartref ac allan yn yr ardd. Roedd y 
rheolwr a'r staff y gwnaethom siarad â nhw yn gadarnhaol am y bobl roeddent yn eu 
cefnogi ac roeddent yn gyfarwydd â'u hoffterau, eu casbethau a'u galluoedd. Dywedwyd 
wrthym gan y staff fod un unigolyn yn dda iawn mewn cwisiau ac yn hoffi cerddoriaeth, a 
gwnaeth yr unigolyn hwnnw gadarnhau hynny hefyd. Roedd hi'n ben-blwydd ar un unigolyn 
a dywedwyd wrthym nad oeddent yn hoffi gormod o ffwdan am hyn. Roeddent wedi gofyn 
am gacen siocled a phryd o fwyd o’r ffreipan i bawb, a chafodd hynny ei ddarparu. Roedd 
aelod o staff wedi pobi’r gacen a gwnaeth unigolyn arall a oedd yn byw yn y cartref siarad 
am fynd i'r siop i brynu eising i'w haddurno. Clywsom bobl yn canu pen-blwydd hapus. 
Gwnaed trefniadau hefyd i'w perthnasau ymweld yn ystod y prynhawn. Roedd y staff yn 
ystyriol o ddymuniad yr unigolyn i gadw'r digwyddiad yn un heb ormod o ffwdan ond 
gwnaethant hefyd sicrhau ei fod yn mwynhau’r ddiwrnod. Roedd y cynlluniau a oedd yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn y gwnaethom edrych arnynt yn cynnwys proffiliau un dudalen 
yn darparu gwybodaeth am beth oedd yn bwysig i'r unigolion, beth roedd pobl yn ei hoffi 
amdanynt a sut roedd yr unigolion yn hoffi derbyn cymorth. Roedd gwybodaeth hefyd ar 
gael yn ymwneud â pherthnasau a phwy oedd yn bwysig i'r unigolion. Gwelsom dystiolaeth 
bod pobl wedi cymryd rhan yn eu cynlluniau ac wedi llofnodi'r rhain. Mae pobl yn teimlo eu 
bod yn perthyn ac mae ganddynt berthnasau cadarnhaol a diogel.

Caiff pobl eu hannog i fod yn annibynnol ac i wneud pethau drostynt eu hunain. Ar y ddau 
achlysur y gwnaethom ymweld cawsom ein cyfarch wrth y drws gan bobl a oedd yn byw yn 
y cartref. Gofynnwyd i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr ac yna dangoswyd i ni ble i ddod o hyd i'r 
rheolwr. Gwelsom bobl yn y ddau gartref yn paratoi tost a diod iddynt eu hunain. Roedd 
pobl yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau. Roedd un unigolyn yn paratoi i fynd i'r 
siopau i brynu gwisg i wisgo ar gyfer achlysur arbennig a oedd ar y gweill ganddo. 
Roeddent hefyd yn llawn cyffro am y briodas frenhinol a gwnaethant drafod gyda'r staff beth 
fyddai'n digwydd ar y diwrnod hwnnw. Gall pobl gael mynediad i'r gymuned leol gyda 
chymorth y staff a hebddo. Dywedwyd wrthym fod un unigolyn yn mynd i grŵp dynion yn 
unig a'i fod yn cerdded yno yn annibynnol. Mae hyn yn rhoi cyfle iddo weithio yn y gymuned 
leol a chyfarfod â phobl eraill. Dywedodd y rheolwr wrthym fod unigolyn arall wedi cael ei 
annog i fynd hefyd a rhoi cynnig ar hyn ac roedd wedi ymateb yn gadarnhaol. Mae cyrsiau 
gwahanol y gall pobl gael mynediad atynt yn ogystal â gwaith gwirfoddol mewn siopau 
elusen. Mae pobl yn gallu gwneud yr hyn sy'n bwysig iddynt; gwrandewir arnynt ac maent 
yn gallu gwneud dewisiadau am eu bywydau eu hunain.



2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Mae pobl yn derbyn y gofal cywir ar yr adeg gywir yn y ffordd gywir. Mae atgyfeiriadau'n 
cael eu gwneud i weithwyr proffesiynol perthnasol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn 
ôl y galw pan fydd eu hanghenion yn newid. 

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn derbyn gofal a chymorth rhagweithiol ac ataliol, ac mae amrywiaeth eang eu 
hanghenion yn cael ei rhagweld. Roedd y cynlluniau gofal yn canolbwyntio ar yr unigolyn y 
gwnaethom edrych arnynt yn cynnwys adrannau yn ymwneud ag iechyd a llesiant 
cyffredinol. Roedd gwybodaeth am y cymorth staff a oedd ei angen er mwyn mynychu 
apwyntiadau gyda'r meddyg teulu ac ysbyty.  Gwelsom broffil un dudalen a oedd yn dangos 
y ffordd orau i fy nghefnogi, ac roedd yn cyfeirio at yr unigolyn yn poeni am fynychu 
apwyntiadau ac eisiau i staff ddarparu cysur ac esbonio pethau mewn ffordd y gallent ei 
deall. Roedd rhestrau gwirio apwyntiadau yn cofnodi ymweliadau â gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol a chanddynt, gan gynnwys eu meddyg teulu, deintydd, optegydd, nyrsys ardal, 
ciropodydd a phodiatrydd. Roedd pasbortau ysbyty wedi cael eu cwblhau a gwelsom y 
rhain yn y ddwy ffeil y gwnaethom edrych arnynt. Roedd siartiau cyfathrebu hefyd wedi cael 
eu cwblhau ac roeddent yn darparu gwybodaeth am arwyddion i edrych amdanynt a beth 
gallai hyn ei olygu ar gyfer yr unigolyn, gan gynnwys pan allent fod mewn poen neu'n 
gofidio. Gwelsom fod pwysau misol yn cael eu cofnodi yn unol â chynlluniau gofal unigolion. 
Gwnaethom drafod gwybodaeth diwedd oes a dywedodd y rheolwr wrthym fod templedi 
bellach yn cael eu defnyddio er mwyn cofnodi hyn. Gwnaethom drafod â’r rheolwr ynglŷn â 
digwyddiad yn ymwneud ag un unigolyn ac ni welsom fod yr ymddygiadau newydd wedi 
cael eu hadlewyrchu yn eu cynllun gofal neu asesiadau risg pe bai'n digwydd eto. Drwy 
drafod ac edrych ar gynllun gofal un unigolyn gwelsom fod angen gwybodaeth fanylach yn 
yr asesiadau risg yn ymwneud â rhoi ei feddyginiaeth ei hun a'i gyflwr meddygol. Mae 
angen ystyried adolygu'r trefniadau meddyginiaeth sydd ar waith ar gyfer un unigolyn a 
disgwyliadau'r unigolyn a'r staff. Mae pobl yn cael eu cefnogi i fod mor iach ag y gallant fod.  



3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Ni chafodd hyn ei ystyried yn fanwl gan fod hwn yn arolygiad â phwyslais penodol. Ni 
chanfuom unrhyw broblemau pan wnaethom ymweld â Holland House a Holland Villas. 



4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Mae pobl yn elwa ar wasanaeth sy'n canolbwyntio ar eu hanghenion ac yn cydweithio ag 
eraill er mwyn cyflawni canlyniadau cadarnhaol gyda nhw. Mae angen gwelliannau pellach 
o ran meddyginiaeth. 

Ein canfyddiadau

Mae pobl yn derbyn gofal a chymorth o ansawdd da. Gwnaethom siarad â'r rheolwr a oedd 
yn gadarnhaol iawn am y gwasanaeth a'r ffyrdd roedd yn parhau i wella. Dywedodd wrthym 
fod y staff yn cytuno â'r newidiadau sy'n cael eu gwneud a bod staff newydd yn cael eu 
recriwtio hefyd. Roedd cyfrifoldebau'n cael eu dirprwyo’n glir i uwch aelodau o staff a staff 
cymorth er mwyn sicrhau atebolrwydd a chysondeb. Gwelsom gynllun gweithredu a oedd 
wedi'i lunio yn ymwneud â'r argymhellion a wnaed yn ystod yr arolygiad diwethaf ac roedd 
yn dangos tystiolaeth bod cynnydd yn cael ei wneud o ran y rhain. Adolygwyd y datganiad o 
ddiben a'r canllaw i ddefnyddwyr gwasanaeth ac roedd y rheolwr yn aros i'r rhain gael eu 
cytuno gan yr unigolyn cyfrifol, a bydd copi'n cael ei anfon at AGC ar ôl iddynt gael eu 
cwblhau. Mae'r adolygiad ansawdd gofal blynyddol ar waith ar hyn o bryd a bydd copi o’r 
adroddiad hwn hefyd yn cael ei anfon at AGC. Dywedodd y rheolwr wrthym ei bod yn 
adolygu a thrafod gyda'r dirprwy reolwr ynglŷn â'r holl ddarpariaethau a wnaed gyda'r staff. 
Dylid ystyried sut y gallai'r rheolwr ddangos tystiolaeth bod hyn yn digwydd. Mae pobl yn 
elwa ar dderbyn gwasanaeth sydd wedi ymrwymo i wella. 

Mae pobl yn derbyn gwasanaeth lle mae parodrwydd i fod yn atebol pan fydd pethau'n 
mynd o'u lle. Mae'r rheolwr yn cyfathrebu ac yn cynnwys pobl ac eraill sy'n gysylltiedig â’u 
gofal a'u cymorth. Gwelsom gynllun yn canolbwyntio ar yr unigolyn a luniwyd gyda'r 
unigolyn, arweinydd y tîm, gweithiwr allweddol, gweithiwr cymorth, rheolwr, hwylusydd yn 
canolbwyntio ar yr unigolyn, gweithiwr cymdeithasol a'i gydlynydd gofal. Mae camau 
gweithredu'n cael eu cymryd ar unwaith er mwyn diogelu'r bobl sy'n byw yn y cartref. Drwy 
drafodaeth gwnaethom nodi digwyddiadau y dylai’r gwasanaeth fod wedi hysbysu AGC yn 
eu cylch yn unol â Rheoliad 38. Dywedwyd wrthym am y camau gweithredu a gafodd eu 
cymryd ac ystyriwyd bod y rhain yn briodol. Gwnaethom hysbysu'r rheolwr fod yn rhaid 
anfon hysbysiadau ar unwaith i sicrhau bod AGC yn ymwybodol o ddigwyddiadau sy'n 
digwydd yn y cartref sy'n effeithio ar iechyd neu lesiant pobl. Mae pobl yn elwa ar 
wasanaeth sy'n ymatebol, yn agored ac yn dryloyw. 

Ni all pobl fod yn hyderus bod y trefniadau ar gyfer meddyginiaeth yn gadarn. Canfuwyd 
gennym yn yr arolygiad diwethaf fod gwendidau a gwallau wrth roi meddyginiaeth o ran 
Rheoliad 13 (2). Ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio y pryd hwnnw 
oherwydd nid oedd unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi effeithio ar bobl sy'n byw yn y cartref. 
Yn ystod yr arolygiad hwn, canfuom, er bod rhai gwelliannau wedi cael eu gwneud, fod 
angen rhagor o welliannau er mwyn mynd i'r afael â phroblemau o ran meddyginiaeth. 
Roedd cynnydd wedi'i wneud i ddangos bod cyfrifoldebau clir wedi'u dirprwyo i uwch 
aelodau o staff a staff cymorth. Roedd dau o'r staff y gwnaethom siarad â nhw yn ystod y 
ddau ymweliad yn gyfrifol am feddyginiaeth ac roeddent yn gyson o ran yr hyn y 
gwnaethant ddweud wrthym ynglŷn â'r gweithdrefnau ar waith a disgwyliadau'r staff. 
Dywedwyd wrthym ei bod yn fwy trefnus nawr. Roedd gwelliannau wedi'u gwneud o ran y 
systemau ar waith, roedd y stociau'n cael eu gwirio, roedd system gwirio ddwywaith ar 



waith i sicrhau bod pobl yn cael eu meddyginiaeth ddyddiol a byddai unrhyw wallau'n cael 
eu nodi a’u cywiro ar yr un diwrnod. Dywedodd y rheolwr wrthym am gynlluniau i newid i 
fferyllfa wahanol a fyddai'n fwy hygyrch ac ymarferol. Roedd storio'n cael ei drefnu gyda'r 
meddyginiaethau mewnol ac allanol yn cael eu cadw ar wahân. Canfuom fod gan elïoedd, 
siampŵ a jêl cawod labeli arnynt yn dangos pa ddyddiad roeddent wedi cael eu hagor a 
phryd i daflu'r eitemau. Roedd ffeiliau meddyginiaeth pobl yn cynnwys ffotograffau o'r 
unigolyn a oedd yn cael eu hailadrodd drwy bob adran ar gyfer y staff, ac roedd ffurflenni 
cydsyniad i feddyginiaeth yn cael eu llofnodi gan staff a phobl sy'n byw yn y cartref. 
Rhoddwyd copi i ni o restr yn dangos pa hyfforddiant meddyginiaeth a chymwyseddau 
roedd y staff wedi'u cwblhau.  Gwelsom yr archwiliadau meddyginiaeth mewnol diwethaf ar 
gyfer Holland House a Holland Villas a oedd wedi'u dyddio ym mis Ebrill 2018. Roedd 
angen gwelliannau pellach mewn rhai meysydd a gwnaethom drafod ein canfyddiadau â’r 
rheolwr. Roedd hyn oherwydd i ni ganfod gwallau pellach o ran meddyginiaeth gan 
gynnwys cadw cofnodion, tymereddau a gollwyd, gwybodaeth am feddyginiaeth yn ôl yr 
angen (PRN), gwall meddyginiaeth diweddar a'r polisi meddyginiaeth dyddiedig 2016 a 
oedd yn dal i gael ei adolygu. Rydym wedi cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio mewn 
perthynas â meddyginiaeth. Gellid effeithio ar iechyd a llesiant y bobl sy'n defnyddio'r 
gwasanaeth os nad oes trefniadau addas ar waith ynglŷn â meddyginiaeth. 



5. Gwelliannau sydd eu hangen ac a argymhellir yn dilyn yr arolygiad 
hwn

5.1  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Yn ystod yr arolygiad diwethaf, nodwyd bod gwendidau a gwallau o ran rhoi 
meddyginiaeth yn ymwneud â Rheoliad 13 (2). Ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o 
ddiffyg cydymffurfio y tro hwn oherwydd ni wnaethom ddod o hyd i dystiolaeth bod hyn 
wedi effeithio ar y bobl sy'n byw yn y cartref. 

5.2  Argymhellion ar gyfer gwella

Rydym yn argymell y canlynol:
 
Dylai asesiadau risg a dogfennau cynllunio gofal gael eu hadolygu pan fydd
digwyddiad annisgwyl wedi digwydd er mwyn diogelu pobl a staff pe bai hyn yn 
digwydd eto.  

Yn unol â Rheoliad 38, rhaid hysbysu AGC am unrhyw ddigwyddiad yn y cartref gofal 
sy'n effeithio ar lesiant neu ddiogelwch pobl, neu gyhuddiadau o gamymddygiad gan 
staff ar unwaith.



6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol i wirio'r cynnydd a wnaed ynghylch diffyg 
cydymffurfio technegol a nodwyd yn yr arolygiad diwethaf. Gwnaethom gynnal ymweliad 
dirybudd â'r gwasanaeth ar 3 Mai 2018 rhwng 9.15am a 1pm ac ar 4 Mai 2018 rhwng 
9.30am a 2.15pm. 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:

Gwnaethom gwrdd a siarad â'r bobl sy'n byw yn Holland House a Holland Villas.

Gwnaethom siarad â'r staff a'r rheolwr cofrestredig.

Gwnaethom edrych ar amrywiaeth o gofnodion, gan gynnwys: dau gynllun gofal, polisïau 
meddyginiaeth a dogfennau yn ymwneud â meddyginiaeth, cofnodion hyfforddiant staff, 
cynllun gweithredu ac archwiliadau.

Gwnaethom gynnal archwiliad meddyginiaeth. 

Gwnaethom ddarparu adborth i'r rheolwr cofrestredig yn ystod yr arolygiad ac ar ei 
ddiwedd. 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.careinspectorate.wales/


Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Cartref gofal i oedolion – Iau

Person cofrestredig Mental Health Care (Clwyd) Ltd

Rheolwr cofrestredig Rachael Hannaby

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 11

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

3 Hydref 2017

Dyddiadau'r ymweliadau arolygu hyn 3 Mai 2018 a 4 Mai 2018

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg?

Ni chafodd ei ystyried yn ystod yr arolygiad hwn 

Gwybodaeth ychwanegol:



Arolygiaeth Gofal Cymru
 Deddf Safonau Gofal 2000

Hysbysiad o Ddiffyg Cydymffurfio

Cartref Gofal i Oedolion – Iau 

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi’r meysydd lle nad yw eich gwasanaeth yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau. Mae'n ofynnol i chi, y person cofrestredig, gymryd camau gweithredu i sicrhau 

bod cydymffurfiaeth yn cael ei chyflawni o fewn yr amserlenni a bennir.

Mae cyflwyno’r hysbysiad hwn yn fater difrifol. Os na lwyddir i gydymffurfio, bydd 
Arolygiaeth Gofal Cymru yn gweithredu yn unol â’i pholisi gorfodi.

Mae mwy o gyngor a gwybodaeth ar gael ar wefan AGGCC 
 www.arolygiaethgofal.cymru

Holland House

11-15 Lenten Pool
Dinbych

LL16 3LG

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2018
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Arweinyddiaeth a Rheolaeth Ein cyf: NONCO-00005923-NWXL 

Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Amserlen ar gyfer eu cwblhau 31/07/18

Disgrifiad o'r diffyg cydymffurfio / y camau sydd i'w 
cymryd

Rhif y rheoliad

Rheoliad 13 (2): dylai'r person cofrestredig wneud trefniadau 
addas ar gyfer cofnodi, trin, cadw, rhoi a gwaredu'r 
meddyginiaethau a ddaw i'r cartref gofal yn ddiogel.

Tystiolaeth

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliad 13 (2) o ran gwneud trefniadau addas ar 
gyfer cofnodi, trin, cadw, rhoi a gwaredu'r meddyginiaethau a ddaw i'r cartref gofal yn ddiogel.

Mae hyn oherwydd i ni weld bod angen gwelliannau pellach o ran meddyginiaeth.

Mae’r dystiolaeth am hyn fel a ganlyn:

Yn yr arolygiad diwethaf ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio oherwydd ni 
wnaethom ddod o hyd i dystiolaeth bod hyn wedi effeithio ar y bobl sy'n byw yn y cartref.

Yn ystod yr arolygiad diwethaf cynhaliwyd archwiliad meddyginiaeth a nododd nifer o 
broblemau o ran y polisi, y gweithdrefnau, y prosesau ac archwiliadau. Yn ystod yr arolygiad 
hwn gwnaethom gynnal archwiliad meddyginiaeth arall a chanfod bod problemau a oedd angen 
sylw o hyd.

Ar 11 Mawrth 2018 nid oedd unrhyw dymheredd wedi'i gofnodi yn Holland House. Nid oedd 
unrhyw gofnodion ar gyfer tymereddau ystafell yn Holland Villas lle roedd meddyginiaeth yn 
cael ei chadw ar 8 a 31 Ebrill, 10, 17 neu 23 Mawrth 2018.

Nid oes unrhyw le i gofnodi'r camau gweithredu a gymerir pe bai'r tymheredd y tu allan i'r ystod 
a argymhellir.

Yn ystod ein hymweliad cyntaf nid oedd y staff yn gallu dod o hyd i'r llyfr cyffuriau a reolir. Yn 
ystod ein hail ymweliad canfuwyd ei fod yn y cwpwrdd cyffuriau a reolir.

Nid oedd hi bob amser yn glir pa feddyginiaeth a oedd yn ôl yr angen a pha feddyginiaeth a 
oedd yn feddyginiaeth reolaidd.

Gwelsom wybodaeth ganllaw ar gyfer meddyginiaeth yn ôl yr angen yn ffeiliau meddyginiaeth 



dau unigolyn. Ni allem ddod o hyd i'r meddyginiaethau hyn wedi'u cofnodi ar eu siartiau Cofnodi 
Rhoi Meddyginiaeth. Gwnaethom drafod y rhain gydag aelod o staff a dywedwyd wrthym fod 
paracetamol yn ôl yr angen gan un unigolyn wedi cael ei stopio gan y meddyg teulu ar 16 
Mawrth 2018 ac roedd Olanzepine wedi'i newid i Zuclopenthixol ar gyfer unigolyn arall.  Nid 
oedd y wybodaeth yn eu ffeiliau meddyginiaeth wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Roedd cofnodion balans stoc ar gyfer unigolyn sy'n rhoi ei feddyginiaeth ei hun yn cofnodi dau 
wahanol fath o bigiad yn cael eu defnyddio fel “one down”, “one down again” Ar un achlysur 
roedd pum pigiad wedi cael eu cymryd gan yr unigolyn o'r ystafell feddyginiaeth. Nid oedd 
unrhyw gamau gweithredu wedi'u cofnodi o ran beth oedd wedi digwydd neu ble roedd y 
feddyginiaeth yn cael ei storio os nad oedd yn yr ystafell feddyginiaeth. Mae angen adolygu'r 
trefniadau sydd ar waith er mwyn gallu cyfrifo am feddyginiaeth o fewn y cartref. Dylai hyn hefyd 
gael ei adlewyrchu yng nghynllun gofal yr unigolyn a'r asesiadau risg er mwyn sicrhau bod y 
staff yn gwybod beth dylent ei wneud pe bai'r un sefyllfa yn digwydd eto.

Gwelsom asesiad risg ar gyfer yr unigolyn yn rhoi ei feddyginiaeth ei hun gydag adran 
cydsyniad i roi ei feddyginiaeth ei hun. Nid oedd hyn wedi'i lofnodi na'i ddyddio gan yr unigolyn.

Ar 29 Ebrill 2018 nid oedd unrhyw nifer neu falans wedi'i gofnodi ar gyfer paracetamol yn ôl yr 
angen wedi'i roi ar y cofnod rheoli stoc. Pan wnaethom edrych ar y siart Cofnodi Rhoi 
Meddyginiaeth ni chofnodwyd ei fod wedi cael ei roi ar y diwrnod hwnnw.

Yn ystod ein hymweliad cyntaf cawsom ein hysbysu ynglŷn â gwall meddyginiaeth a 
ddigwyddodd yn ddiweddar gyda meddyginiaeth hylifol, a oedd yn golygu bod meddyginiaeth yr 
unigolyn wedi dod i ben ynghynt nag y dylai fod wedi gwneud.

Roedd y polisi meddyginiaeth dyddiedig 2016 yn dal i gael ei adolygu yn ystod yr arolygiad hwn.

Cafodd y polisi gweithredol lleol ar gyfer meddyginiaeth ei adolygu ddiwethaf ar 27 Hydref 2017. 
Roedd hwn yn dweud wrth staff am ddilyn y siart llif ar gyfer adrodd am wallau meddyginiaeth. 
Pan wnaethom edrych ar y siart llif nid oedd yn rhoi cyfarwyddyd i'r staff gwblhau'r ffurflen 
adrodd am wall meddyginiaeth. 

Cynhaliwyd yr archwiliad meddyginiaeth allanol diwethaf gan y fferyllfa yn 2016.

Yn Holland Villas roedd y BNF wedi'i ddyddio ym mis Medi 2016.

Nid oedd safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer rheoli meddyginiaeth ar gael yn 
Holland Villas nac ar y taflenni gwybodaeth i gleifion. Dywedwyd wrthym fod y rhain yn cael eu 
cadw yn Holland House. Dylai'r rhain fod ar gael i'r staff gyfeirio atynt yn y lleoliad lle y mae'r 
feddyginiaeth yn cael ei rhoi.

Yr effaith ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yw bod eu hiechyd a’u llesiant yn cael eu 
heffeithio os nad oes trefniadau addas ar waith o ran meddyginiaeth.



Arolygiaeth Gofal Cymru
 Deddf Safonau Gofal 2000

Hysbysiad o Ddiffyg Cydymffurfio

Cartref Gofal i Oedolion – Iau 

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi’r meysydd lle nad yw eich gwasanaeth yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau. Mae'n ofynnol i chi, y person cofrestredig, gymryd camau gweithredu i sicrhau 

bod cydymffurfiaeth yn cael ei chyflawni o fewn yr amserlenni a bennir.

Mae cyflwyno’r hysbysiad hwn yn fater difrifol. Os na lwyddir i gydymffurfio, bydd 
Arolygiaeth Gofal Cymru yn gweithredu yn unol â’i pholisi gorfodi.

Mae mwy o gyngor a gwybodaeth ar gael ar wefan AGGCC 
 www.arolygiaethgofal.cymru

Holland House

11-15 Lenten Pool
Dinbych

LL16 3LG

Dyddiad cyhoeddi: 19 Mehefin 2018
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Arweinyddiaeth a Rheolaeth Ein cyf: NONCO-00005923-NWXL 

Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

Amserlen ar gyfer eu cwblhau 31/07/18

Disgrifiad o'r diffyg cydymffurfio / Y camau sydd i'w 
cymryd

Rhif y rheoliad

Rheoliad 13 (2): dylai'r person cofrestredig wneud trefniadau 
addas ar gyfer cofnodi, trin, cadw, rhoi a gwaredu'r 
meddyginiaethau a ddaw i'r cartref gofal yn ddiogel.

Tystiolaeth

Nid yw'r person cofrestredig yn cydymffurfio â rheoliad 13 (2) o ran gwneud trefniadau addas ar 
gyfer cofnodi, trin, cadw, rhoi a gwaredu'r meddyginiaethau a ddaw i'r cartref gofal yn ddiogel.

Mae hyn oherwydd i ni weld bod angen gwelliannau pellach o ran meddyginiaeth.

Mae’r dystiolaeth am hyn fel a ganlyn:

Yn yr arolygiad diwethaf ni wnaethom gyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio oherwydd ni 
wnaethom ddod o hyd i dystiolaeth bod hyn wedi effeithio ar y bobl sy'n byw yn y cartref. 

Yn ystod yr arolygiad diwethaf cynhaliwyd archwiliad meddyginiaeth a nododd nifer o 
broblemau o ran y polisi, y gweithdrefnau, y prosesau ac archwiliadau. Yn ystod yr arolygiad 
hwn gwnaethom gynnal archwiliad meddyginiaeth arall a chanfod bod problemau a oedd angen 
sylw o hyd.

Ar 11 Mawrth 2018 nid oedd unrhyw dymheredd wedi'i gofnodi yn Holland House. Nid oedd 
unrhyw gofnodion ar gyfer tymereddau ystafelloedd yn Holland Villas lle roedd meddyginiaeth 
yn cael ei gadw ar 8 a 31 Ebrill 2018, 10, 17 neu 23 Mawrth 2018.

Nid oedd unrhyw le i gofnodi'r camau gweithredu a gymerir pe bai'r tymheredd y tu hwnt i'r 
ystod a argymhellir.

Yn ystod ein hymweliad cyntaf nid oedd y staff yn gallu dod o hyd i'r llyfr cyffuriau a reolir. Yn 
ystod ein hail ymweliad canfuwyd ei fod yn y cwpwrdd cyffuriau a reolir.

Nid oedd hi bob amser yn glir pa feddyginiaeth a oedd yn ôl y galw a pha feddyginiaeth a oedd 
yn feddyginiaeth reolaidd. 

Gwelsom wybodaeth ganllaw ar gyfer meddyginiaeth yn ôl yr angen yn ffeiliau meddyginiaeth 



dau unigolyn. Ni allem ddod o hyd i'r meddyginiaethau hyn wedi'u cofnodi ar eu siartiau Cofnodi 
Rhoi Meddyginiaeth. Gwnaethom drafod y rhain ag aelod o staff a dywedwyd wrthym fod 
paracetamol yn ôl yr angen gan un unigolyn wedi cael ei stopio gan y meddyg teulu ar 16 
Mawrth 2018 ac roedd Olanzepine wedi'i newid i Zuclopenthixol ar gyfer unigolyn arall.  Nid 
oedd y wybodaeth yn eu ffeiliau meddyginiaeth wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.

Roedd cofnodion balans stoc ar gyfer unigolyn sy'n rhoi ei feddyginiaeth ei hun yn cofnodi dau 
wahanol fath o bigiad yn cael eu defnyddio fel "one down", "one down again". Ar un achlysur 
roedd pum pigiad wedi cael eu cymryd gan yr unigolyn o'r ystafell feddyginiaeth. Nid oedd 
unrhyw gamau gweithredu wedi'u cofnodi o ran beth oedd wedi digwydd neu ble roedd y 
feddyginiaeth yn cael ei storio os nad oedd yn yr ystafell feddyginiaeth. Mae angen adolygu'r 
trefniadau sydd ar waith er mwyn gallu cyfrifo am feddyginiaeth o fewn y cartref. Dylai hyn hefyd 
gael ei adlewyrchu yng nghynllun gofal yr unigolyn a'r asesiadau risg er mwyn sicrhau bod y 
staff yn gwybod beth dylent ei wneud pe bai'r un sefyllfa yn digwydd eto.

Gwelsom asesiad risg ar gyfer yr unigolyn yn rhoi ei feddyginiaeth ei hun gydag adran 
cydsyniad i roi meddyginiaeth ei hun. Nid oedd hyn wedi'i lofnodi na'i ddyddio gan yr unigolyn.

Ar 29 Ebrill 2018 nid oedd unrhyw nifer neu falans wedi'i gofnodi ar gyfer paracetamol yn ôl yr 
angen wedi'i roi ar y cofnod rheoli stoc. Pan wnaethom edrych ar y siart Cofnodi Rhoi 
Meddyginiaeth ni chofnodwyd ei fod wedi cael ei roi ar y diwrnod hwnnw.

Yn ystod ein hymweliad cyntaf cawsom ein hysbysu ynglŷn â gwall meddyginiaeth a 
ddigwyddodd yn ddiweddar gyda meddyginiaeth hylifol, a oedd yn golygu bod meddyginiaeth yr 
unigolyn wedi dod i ben ynghynt nag y dylai fod wedi gwneud.

Roedd y polisi meddyginiaeth dyddiedig 2016 yn dal i gael ei adolygu yn ystod yr arolygiad hwn.

Cafodd y polisi gweithredol lleol ar gyfer meddyginiaeth ei adolygu ddiwethaf ar 27 Hydref 2017. 
Roedd hwn yn dweud wrth staff am ddilyn y siart llif ar gyfer adrodd am wallau meddyginiaeth. 
Pan wnaethom edrych ar y siart llif nid oedd yn rhoi cyfarwyddyd i'r staff gwblhau'r ffurflen 
adrodd am wall meddyginiaeth.

Cynhaliwyd yr archwiliad meddyginiaeth allanol diwethaf gan y fferyllfa yn 2016.

Yn Holland Villas roedd y BNF wedi'i ddyddio ym mis Medi 2016.

Nid oedd safonau'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ar gyfer rheoli meddyginiaeth ar gael yn 
Holland Villas nac ar y taflenni gwybodaeth i gleifion. Dywedwyd wrthym fod y rhain yn cael eu 
cadw yn Holland House. Dylai'r rhain fod ar gael i'r staff gyfeirio atynt yn y lleoliad lle y mae'r 
feddyginiaeth yn cael ei rhoi.

Yr effaith ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yw bod eu hiechyd a’u llesiant yn cael eu 
heffeithio os nad oes trefniadau addas ar waith o ran meddyginiaeth.


