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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Holland House yn cynnwys dau dŷ terras y drws nesaf i'w gilydd, sef Holland House a 
Holland Villas sydd wedi'u lleoli mewn ardal breswyl yn Ninbych. Mae'r gwasanaeth yn 
darparu gofal personol i unarddeg o oedolion dros 18 mlwydd oed sydd ag anghenion 
iechyd meddwl (gweithredol).

Mental Health Care (Clwyd) Ltd yw'r darparwr cofrestredig. Mae'r gwasanaeth hwn wedi 
enwebu unigolyn cyfrifol, ac mae'r rheolwr wedi'i chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae annibynniaeth y bobl yn cael ei hyrwyddo a gallant ddilyn eu diddordebau eu hunain. 
Mae'r rheolwr ar gael, yn hawdd mynd ati ac mae'r staff yn glir am eu rolau a'u cyfrifoldebau 
o ran meddyginiaeth. 

2. Gwelliannau

Ers yr arolygiad diwethaf, gwelsom y canlynol:

Mae'r gwasanaeth bellach yn cydymffurfio â Rheoliad 13 (2) o ran meddyginiaeth. 

Cyflwynwyd fformat newydd ar gyfer asesiadau risg.

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru (ACG) yn cael eu hysbysu am ddigwyddiadau yn y cartref 
gofal sy'n effeithio ar lesiant neu ddiogelwch y bobl.

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran dau o'r adroddiad hwn yn nodi ein hargymhellion ar gyfer gwella'r gwasanaeth. 
Mae'r rhain yn cynnwys, cofnodion a chanllawiau meddyginiaeth yn ôl yr angen (PRN), 
asesiadau risg ar gyfer pobl sy'n rhoi meddyginiaeth i'w hunain a thaflenni gwybodaeth i 
gleifion.



 
1. Llesiant  

Crynodeb

Caiff y bobl gyfleoedd i gymdeithasu gydag eraill a threulio amser yn dilyn eu diddordebau 
eu hunain.

Ein canfyddiadau

Mae annibynniaeth y bobl yn cael ei hyrwyddo ac mae ganddynt bethau i edrych ymlaen 
atynt. Daeth unigolyn sy'n byw yn y cartref i'n croesawu wrth y drws, gan ofyn i ni lofnodi'r 
llyfr ymwelwyr a dweud wrthym ble y gallwn ddod o hyd i'r rheolwr. Mae gan unigolion sy'n 
byw yn Holland House wahanol ardaloedd yn yr ardd y maent wedi'u cynllunio eu hunain. 
Mae ardaloedd awyr agored yn rhoi cyfleoedd i'r bobl dreulio amser yn cymdeithasu ag 
eraill neu le y gallant fod ar eu pen eu hunain. Roedd gan un unigolyn dŷ adar gydag adar 
ynddo a gwnaethom siarad â nhw amdano wrth i ni eistedd yn yr ardd. Roedd gan unigolyn 
arall le i eistedd er mwyn iddynt allu mynd i'r awyr agored a chael diod a sgwrs gyda'r 
rheolwr. Pan wnaethom ymweld â'r bobl sy'n byw yn Holland Villas gwnaethant ddweud 
wrthym beth oeddent wedi bod yn ei wneud. Dywedodd un unigolyn eu bod wedi bod yn 
siopa am eitemau i'r cartref. Dywedodd unigolyn arall eu bod wedi dychwelyd o'r siopau ac 
wedi prynu ychydig o eitemau o fwyd a diod yr oeddent yn edrych ymlaen at eu cael. 
Gwelsom bosteri yn cael eu harddangos yn y gegin ar gyfer noson thema gyda chod gwisg, 
ac roeddent wedi penderfynu beth fyddai'r tretiau a'r rhaglenni/ffilmiau ar gyfer y 
penwythnos. Roedd dau unigolyn wedi derbyn gwahoddiad i briodas a dangosodd y staff 
ffotograffau i ni a siarad â nhw am y diwrnod a pha mor hyfryd ydoedd. Gall pobl wneud 
pethau sy'n bwysig iddynt.



2. Arweinyddiaeth a Rheoli 

Crynodeb

Mae'r rheolwyr yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth da i'r bobl. Mae'r systemau sydd ar 
waith ar gyfer meddyginiaeth wedi'u gwella.

Ein canfyddiadau

Mae'r rheolwr yn hawdd mynd ati, yn amlwg ac yn ymrwymedig i wella'r gwasanaeth y 
mae'r pobl yn ei dderbyn. Gwnaethom siarad â'r rheolwr, y dirprwy reolwr, ac roeddent yn 
gadarnhaol ynghylch y cymorth roeddent yn ei dderbyn gan ei gilydd ac roeddent yn 
frwdfrydig am y gwelliannau sydd wedi cael eu gwneud ers yr arolygiad diwethaf. Caiff y 
rheolwr ei chynorthwyo gan unigolyn sy'n cyflawni rôl yr unigolyn cyfrifol dros dro. 
Dywedodd y rheolwr wrthym ei bod mewn cysylltiad rheolaidd â nhw a'i bod yn ffonio'r 
gwasanaeth bob dydd Llun. Gwelsom gopi o adroddiad yr unigolyn cyfrifol diwethaf, 
dyddiedig 4 Medi 2018, sy'n rhoi manylion am argymhellion a gofynion yr oedd angen mynd 
i'r afael â nhw o ran materion amgylcheddol a gwaith papur. Dywedodd y rheolwr ei bod yn 
teimlo bod y staff yn gwrando arni a bod y gwaith yn cael ei gwblhau fel y bo'r angen. Ers yr 
arolygiad diwethaf rydym wedi derbyn hysbysiadau yn unol â Rheoliad 38 am 
ddigwyddiadau yn y cartref. Gwnaethom drafod y digwyddiadau hyn gyda'r rheolwr a oedd 
yn dangos ei bod wedi cymryd camau gweithredu priodol ar yr adeg honno. Caiff y bobl 
fudd o wasanaeth sy'n cael ei redeg yn dda.

Gall y bobl fod yn hyderus bod y trefniadau ar gyfer meddyginiaeth yn fwy cadarn. Ers yr 
arolygiad diwethaf mae'r gwasanaeth wedi newid i fferyllfa wahanol. Rydym wedi edrych ar 
gopi o'r archwiliad meddyginiaeth allanol a oedd wedi'i gwblhau gan y fferyllfa ar 2 Awst 
2018. Gwelsom hefyd ddau archwiliad meddyginiaeth fewnol a oedd wedi'u cwblhau ym 
mis Awst 2018 a'r 5 Medi 2018. Dywedodd y rheolwr wrthym fod gan arweinydd tîm 
gyfrifoldeb cyffredinol am feddyginiaeth yn y cartrefi a'i fod yn sicrhau bod pob aelod o'r 
staff sy'n ymwneud â meddyginiaeth yn glir am eu rolau a'u cyfrifoldebau o ran hyn. 
Gwnaethom gwblhau archwiliad meddyginiaeth ac mae'r aelod o'r staff a wnaeth ein 
cynorthwyo yn hyderus ac yn hyddysg o ran storio'r feddyginiaeth yn ddiogel, rhoi 
meddyginiaeth a'i gwaredu. Gwnaethant ddweud wrthym am y gwelliannau sydd wedi'u 
gwneud ers yr arolygiad diwethaf a gwnaethant ddweud bod hyn yn gweithio'n dda. 
Dangosodd yr archwiliad meddyginiaeth bod siartiau Cofnodion Rhoi Meddyginiaeth (MAR) 
yn cael eu cwblhau er ein bod wedi sylwi ar un achlysur bod aelod o staff wedi defnyddio 
cod gwahanol ar gyfer 'gwrthodwyd' a dylid ei atgoffa o'r cod cywir, a thrafodwyd hyn gyda'r 
rheolwr. Roedd gwybodaeth adnabod y bobl yn glir drwy ffotograffau cyfredol a oedd yn 
cael eu rhoi ar bob un o'u blychau meddyginiaeth a ffeiliau meddyginiaeth er mwyn i staff 
sicrhau bod y feddyginiaeth gywir yn cael ei rhoi i'r unigolyn cywir. Roedd meddyginiaeth 
bob dydd a meddyginiaeth yn ôl y gofyn, (PRN), yn cael eu nodi'r glir ar ffeiliau 
meddyginiaethau pob unigolyn. Gwnaethom drafod y llyfr cyffuriau a reolir gyda'r rheolwr 
gan fod y staff yn cofnodi'r rhain yn yr adran 'rhoddwyd'/'gwaredwyd' pan oedd y stoc yn 
cael ei wirio. Gwelsom ganllaw PRN ar gyfer un unigolyn a oedd yn gwrthddweud y 
cyfarwyddiadau ar ei siart MAR. Gwnaethom drafod hyn gyda'r rheolwr a fydd yn gwirio a 
chywiro hyn, ar adeg ein hymweliad nid oedd yr unigolyn angen y feddyginiaeth hon. Roedd 
cofnodion tymheredd yn cael eu cwblhau ddwywaith y diwrnod a chamau gweithredu yn 
cael eu cofnodi os oeddent yn rhy uchel neu'n rhy isel. Gwnaethom nodi tymereddau nad 
oeddynt wedi'u cofnodi ar gyfer un diwrnod a dywedodd y rheolwr wrthym y byddai'n codi 



hyn gyda'r aelod o'r staff a oedd ar ddyletswydd. Roedd y feddyginiaeth yn cael ei storio'n 
drefnus gyda meddyginiaeth fewnol ac allanol yn cael eu cadw ar wahân. Roedd labeli 
dyddiad dod i ben yn cael eu defnyddio i atgoffa staff pryd i waredu eli a siampŵ 
meddyginiaethol. Gwnaethom edrych ar sampl o gofnodion a chroesgyfeirio'r rhain a oedd 
yn dangos bod balans y stoc yn cael ei gwblhau'n gywir. Ers yr arolygiad diwethaf roedd 
copi o safonau Llyfr Fformiwlâu Nyrsio Prydain (BNF) a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
(NMC) ar gyfer rheoli meddyginiaethau yn cael eu cadw yn Holland Villas er mwyn i'r staff 
gyfeirio atynt.  Fodd bynnag, roedd y taflenni gwybodaeth i gleifion ar gyfer Holland Villas 
yn dal i gael eu cadw'n Holland House. Fel y cynghorwyd yn yr arolygiad diwethaf a'r 
arolygiad hwn, dylai'r rhain fod ar gael i staff lle mae meddyginiaeth yn cael ei rhoi. 
Gwelsom fod y polisi meddyginiaeth cyffredinol wedi'i ddiweddaru ar 28 Awst 2018. Roedd 
polisi meddyginiaeth ar gyfer y gwasanaeth hwn hefyd a oedd yn fwy penodol. Mae'r diffyg 
cydymffurfio o ran meddyginiaeth wedi'i fodloni. Mae'r bobl yn cael eu cefnogi gan 
wasanaeth sy'n ymrwymedig i wella'r gwaith o gofnodi, trafod, cadw'n ddiogel, rhoi'n 
ddiogel a gwaredu meddyginiaethau a dderbynnir i'r cartref gofal. 



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

3.1  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Rheoliad 13 (2) Rhaid i'r person 
cofrestredig wneud trefniadau ar gyfer 
cofnodi, trafod, cadw'n ddiogel, rhoi'n 
ddiogel a gwaredu meddyginiaethau a 
dderbynnir i'r cartref gofal. 

Gweithredwyd ar hyn

3.2  Argymhellion ar gyfer gwella 

Mae'n rhaid cofnodi'r adegau y rhoddir meddyginiaeth PRN yn glir ar y siart Cofnod Rhoi 
Meddyginiaeth (MAR) er mwyn gwybod pa amser y gellir rhoi'r dogn nesaf, os bydd 
angen.

Adolygu'r canllawiau PRN er mwyn sicrhau eu bod yn cydfynd â'r cyfarwyddiadau a 
ddarperir ar siartiau MAR.

Fel y nodwyd yn yr arolygiad diwethaf, sicrhau bod asesiadau risg ar gyfer pobl yn rhoi 
meddyginiaeth i'w hunain yn cael eu diweddaru os caiff cais unigol ei wneud i gymryd 
stoc o'r ystafell feddyginiaeth. 

Dylid cadw taflenni gwybodaeth i gleifion yn Holland Villas i'r staff eu defnyddio fel man 
cyfeirio.



4. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol i weld a oeddynt wedi gweithredu ar yr 
hysbysiad diffyg cydymffurfio o'r arolygiad diwethaf. Gwnaethom gynnal arolygiad dirybudd 
i'r gwasanaeth ar 25 Medi 2018 rhwng 10:20am a 17:00pm. 

Defnyddiwyd y dulliau canlynol:

Gwnaethom gyfarfod ag un unigolyn sy'n byw yn Holland House a dau unigolyn sy'n byw yn 
Holland Villas.

Gwnaethom siarad â thri aelod o staff, y dirprwy reolwr a'r rheolwr.

Gwnaethom edrych ar amrywiaeth o gofnodion, gan gynnwys cynllun gofal, archwiliadau 
meddyginiaeth fewnol ac allanol a pholisïau a gweithdrefnau.

Cynhaliwyd archwiliad meddyginiaeth. 

Rhoddwyd adborth i'r rheolwr ar ddiwedd ein hymweliad. Gwnaethom hefyd siarad â'r 
arweinydd tîm sydd â chyfrifoldeb gyffredinol am feddyginiaeth.  

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn rydym 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) Cyf

Rheolwr/Rheolwyr Cofrestredig Rachael Hannaby

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 11

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

3 Mai 2018 a 4 Mai 2018 

Dyddiad yr ymweliad(au) arolygu 25 Medi 2018

Iaith weithredol y gwasanaeth Saesneg

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
cynnig rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Nid ystyriwyd y thema hon yn yr arolygiad hwn. 

Gwybodaeth Ychwanegol:


