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Disgrifiad o'r gwasanaeth
Cartref nyrsio yw Plas Penmon sydd wedi'i leoli ger Biwmares, Ynys Môn. Mae'n brolio 
golygfeydd godidog o'r Fenai a'r mynyddoedd y tu hwnt. Mae'n agos at amwynderau lleol a 
chysylltiadau trafnidiaeth.

Mae'r darparwr wedi'i gofrestru i ddarparu gofal personol i hyd at 24 o bobl sy'n 65 oed 
neu'n hŷn o ganlyniad i ddementia / llesgedd meddwl. Ar adeg yr arolygiad roedd 20 o bobl 
yn derbyn llety yno.

Mae Plas Penmon yn eiddo i Coed Du Hall Cyf. Nid oedd rheolwr cofrestredig wedi'i benodi 
ar adeg yr arolygiad. Mae rheolwr dros dro’n gwneud y swydd ar hyn o bryd, mae'n astudio 
ar gyfer cymhwyster lefel pump er mwyn cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC).

Mae'r gwasanaeth yn rhoi datganiad o ddiben i bobl sy'n disgrifio'r gwasanaethau a gynigir. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol
Mae Plas Penmon yn darparu amgylchedd cynnes a gofalgar ar gyfer y bobl sy'n byw yno. 
Mae pobl yn elwa ar dderbyn gofal gan staff y maent yn gyfarwydd â nhw ac sy’n adnabod 
eu hanghenion unigol yn dda. Mae’r staff yn gweithio'n dda fel tîm; mae'r staff a'r tîm rheoli 
yn cefnogi ei gilydd. Mae angen mynd i'r afael â materion cynnal a chadw ac addurniadau’r 
cartref er mwyn sicrhau bod yr amgylchedd yn addas at y diben.

2. Gwelliannau
Mae offer codi a chario a slingiau newydd wedi cael eu prynu'n ddiweddar er mwyn helpu 
pobl sydd ag anawsterau symudedd i gael eu symud yn ddiogel.
Gwelsom fod ystafell wlyb yn cael ei chreu fel cyfleuster hylendid er mwyn cynorthwyo pobl 
sydd angen cymorth i gael cawod.

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’r rhain yn cynnwys y 
canlynol:

 Gwaredu ar arwyddion clinigol.
 Nodi enwau a dyddiadau ar hufenau ac elïau.
 Ni ddylid cadw talpiau o sebon na bowlenni plastig mewn ystafelloedd ymolchi 

cymunedol.
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 Rhaid i ddwy nyrs wirio a chywiro Cofnodion Gweinyddu Meddyginiaethau a wnaed 
â llaw (siartiau MAR).

 Hyfforddiant mewn meddyginiaeth a chymwyseddau i ofalwyr lle mae'n ddibynnol 
arnynt i wirio meddyginiaethau.

 Rhaid i gyfanswm siartiau cydbwysedd hylif gael ei gyfrifo ar ddiwedd pob dydd.
 Argymhellir hyfforddiant mewn gofal dementia.
 Dylai'r datganid o ddiben gynnwys cyfeiriad AGGCC ynghylch pryderon.
 Mae angen cwblhau gwaith cynnal a chadw ar yr amgylchedd er mwyn darparu 

amgylchfyd sy'n codi calonnau pobl.
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1. Llesiant 

Crynodeb

Mae pobl yn cael eu trin â pharch ac urddas yn y cartref; mae'r staff yn gyfarwydd iddynt ac 
mae’r staff yn ymwybodol o'u hanghenion unigol. Mae staff yn parchu dewisiadau iaith 
gyntaf pobl ac mae'r cartref yn darparu cynnig gweithredol y Gymraeg. Mae bwyd yn cael ei 
baratoi yn ffres, ac mae unrhyw ddiet penodol yn cael ei ddiwallu. Galluogir pobl i fod mor 
weithgar ag y maent yn dymuno bod.

Ein canfyddiadau

Caiff pobl eu trin â pharch ac urddas. Gwelsom fod y bobl a oedd yn ymlacio yn y lolfeydd 
yn cael sylw unigol gan staff a oedd yn adnabod eu hanghenion yn dda, ac a oedd yn 
darparu gweithgareddau yr oeddent yn eu mwynhau. Clywsom staff a phobl yn sgwrsio â'i 
gilydd mewn ffordd gyfeillgar yn Gymraeg ac yn Saesneg, fel oedd yn briodol. Gwelsom fod 
hoffterau unigol pobl yn cael eu diwallu; gwelsom unigolyn yn ymlacio yn ei ystafell yn 
darllen papur dyddiol wrth fwynhau gwydraid o chwisgi. Gwelwyd pobl eraill yn gwrando ar 
gerddoriaeth neu'n gwylio'r teledu. Gwelwyd nifer o enghreifftiau lle roedd staff yn 
rhyngweithio â phobl mewn modd cynnes a chefnogol. Gwelsom fod staff yn rhoi 
cyffyrddiad ysgafn, priodol i bobl gan gynnwys dal eu llaw i roi sicrwydd. Roedd 
preifatrwydd pobl yn cael ei ddiogelu, gwelsom unigolyn yn cael triniaeth ar y traed a'r 
dwylo tu ôl i sgrin breifatrwydd. Mae gan bobl ymdeimlad o berthyn oherwydd 
rhyngweithiadau cynnes a pharchus gan staff.

Anogir pobl i fod mor weithgar ag y gallant fod. Dywedodd y rheolwr dros dro wrthym fod 
gan y cartref unigolyn penodol sy'n gyfrifol am weithgareddau a bod gweithgareddau yn 
cael eu teilwra i alluoedd corfforol ac anghenion pobl. Mae'r cartref yn elwa ar fod gerllaw 
glannau’r Fenai a chanddo olygfeydd godidog, mae pobl yn cael eu tywys o amgylch y 
gerddi mewn cadeiriau olwyn neu'n eistedd yn yr awyr agored pan fo’r tywydd yn braf. 
Gwelsom bosteri a oedd yn hysbysebu digwyddiadau ac ymweliadau gan gerddorion. 
Roedd rhywfaint o waith ar y cof yn cael ei gynnal gyda phobl; byddai mwy o 
weithgareddau sy'n ystyriol o ran dementia yn fuddiol er mwyn symbylu diddordebau a chof 
pobl. Mae pobl yn dathlu digwyddiadau arbennig megis penblwyddi a’r Nadolig yn y cartref 
er mwyn parhau â'r ymdeimlad o achlysur a dathliad.  Mae pobl yn cael eu hysgogi ac yn 
weithgar yn y cartref.

Mae gan bobl ddiet digonol ac maent yn derbyn digon o hylif. Gwelsom fod gan y cartref 
gogyddion penodedig sy'n darparu bwydlen dreigl amrywiol. Gwelsom y storfa o 
gynhwysion ffres sy'n cael eu defnyddio i goginio prydau. Roedd anghenion unrhyw un a 
oedd angen diet meddal neu'n ddiabetig yn cael eu diwallu, a rhoddodd y cogydd esboniad 
o sut y gwneid hyn. Gwelsom fod pobl yn cael cynnig diodydd a byrbrydau trwy gydol y 
dydd. Dywedodd y rheolwr dros dro wrthym y bydd y cogydd, o fewn rheswm, yn archebu 
bwydydd arbennig yn ôl dymuniadau pobl. Dywedodd unigolyn a oedd yn defnyddio'r 
gwasanaeth ei fod yn parhau i gael ei hoff brydau bwyd. Mae anghenion dietegol pobl yn 
derbyn sylw priodol yn y cartref.
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2. Gofal a Chymorth 

Crynodeb

Mae gan bobl gynlluniau gofal unigol sy'n esbonio eu hanghenion personol. Mae'r gofal 
sydd ei angen yn cael ei roi mewn ffordd ymatebol, amserol, yn y ffordd mae’r unigolyn am 
ei dderbyn. Mae’r grŵp o staff yn gefnogol iawn o'i gilydd, mae lefelau staffio wedi bod yn 
isel ar adegau, ond mae hyn yn cael ei ddatrys drwy ymgyrch recriwtio ddiweddar, mae rhai 
problemau wedi cael eu nodi o ran arferion ac maent yn derbyn sylw ar hyn o bryd.  

Ein canfyddiadau

Mae gofal yn cael ei gynllunio mewn ffordd unigoledig. Roedd y ffeiliau gofal yn cynnwys 
dogfen 'Dyma fi' gyda manylion hanes personol pob unigolyn, digwyddiadau bywyd 
arbennig, hoffterau, casbethau, arferion a sut mae’n hoffi i bethau gael eu gwneud. Roedd y 
ffeiliau’n cynnwys Cynllun Personol ar gyfer Gadael  Adeilad mewn Argyfwng (PEEP), gyda 
manylion ynghylch pa fath o gymorth y byddai ei angen ar bob unigolyn pe bai'n rhaid iddo 
adael mewn argyfwng. Mae hyn yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Roedd cynlluniau gofal yn 
benodol i anghenion gofal penodol pob unigolyn, ac roeddent yn cael eu hadolygu a'u 
diweddaru bob mis neu yn unol â'r ffordd yr oedd cyflwr pobl yn newid. Mae pobl yn derbyn 
gofal fel unigolion yn y cartref ac mae sylw yn cael ei roi i'w hanghenion penodol.

Mae pobl yn derbyn gofal ymatebol a phriodol. Gwelsom fod y cartref yn defnyddio dulliau 
asesu a gydnabyddir yn genedlaethol, er enghraifft, pwysau pobl bob mis a’r anghenion 
maeth perthnasol cysylltiedig, asesiadau cwympiadau a gofal y geg. Gwelsom dystiolaeth 
bod y cartref yn amserol o ran atgyfeirio pobl ar gyfer cyngor arbenigol megis eu hanfon at 
ddietegydd neu ymgynghorydd ymataliaeth. Gwelsom fod y cartref yn gweithio'n dda mewn 
partneriaeth â'r awdurdod iechyd lleol, meddygon teulu a nyrsys ardal, ac maent yn amserol 
wrth ofyn am gymorth pan fo ei angen ar bobl. Mae ymweliadau gan weithwyr gofal 
proffesiynol a chanlyniadau / cyfarwyddiadau yn cael eu cofnodi'n ofalus. Gwnaethom 
ddarllen bod pobl yn cael eu hasesu yn ôl eu galluedd meddyliol a bod y Trefniadau 
Diogelu rhag Colli Rhyddid yn cael eu cymhwyso mewn ffordd amserol ac fel sy'n briodol, 
gan ddangos bod y gwasanaeth yn ystyrlon o ran anghenion diogelu pobl. Mae pobl yn 
derbyn gofal priodol yn ôl yr angen.

Mae lefelau staffio wedi bod yn isel yn ddiweddar. Gwelsom o’r rotâu gwaith fod lefelau 
staffio wedi bod yn isel am gyfnod yn sgil staff yn gadael i fynd i swyddi eraill. Gwnaeth y 
rheolwr dros dro a'r gweinyddwr ddangos ceisiadau swyddi i ni, am fod ymgyrch recriwtio 
wedi cael ei chynnal yn ddiweddar yn y Brifysgol leol. Roedd nifer o bobl a oedd yn astudio 
ar gyfer cymwysterau mewn nyrsio wedi cyflwyno cais ac yn cael eu cyflogi. Dywedodd y 
rheolwr dros dro wrthym fod staff asiantaethau wedi cael eu defnyddio ar adegau, ond lle y 
bo'n bosibl, bod yr asiantaethau wedi anfon yr un staff a oedd yn gyfarwydd i'r bobl ac ag 
arferion y cartref. Dywedodd person sy'n byw yn y cartref wrthym:
'Mae'r staff yn hyfryd, maent yn gwneud eu gorau gyda'r niferoedd sydd ganddynt, ond 
rwy'n cael yr argraff eu bod rhywfaint yn brin o staff'.
Gwelsom fod angen mynd i'r afael â rhai arferion megis nodi enwau ar hufenau 
rhagnodedig a nodi’r dyddiadau y cawsant eu hagor er mwyn atal croes-heintio. Ni ddylid 
cadw talpiau sebon na bowlenni golchi plastig mewn ystafelloedd ymolchi cymunedol 
oherwydd eu bod yn achosi risg o haint pe bai mwy nag un person yn eu defnyddio drwy 
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gamgymeriad. Mae'n ofynnol i ddwy nyrs lofnodi, a gwirio bod y taflenni gweinyddu 
meddyginiaethau a wnaed â llaw yn gywir er mwyn diogelu rhag camgymeriadau. Mae 
angen gwirio cyffuriau a reolir yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod lefelau'r stoc yn gywir. Mae 
angen i'r nyrsys gyfrifo cyfaint y diodydd sy'n cael eu cymryd gan bobl bob dydd, er mwyn 
asesu eu lefelau hydradu a throsglwyddo gwybodaeth i staff y sifft ddilynol os oes diffygion. 
Roedd y rheolwr cofrestredig hefyd wedi nodi'r materion hyn ac roedd wedi dechrau ar y 
broses o fynd i'r afael â nhw; gwelsom o'r cofnodion fod rhai o’r materion hyn wedi cael eu 
trafod mewn cyfarfodydd staff. Mae'r broblem sy'n ymwneud â phrinder staff a rhai 
problemau ynghylch arferion yn derbyn sylw ar hyn o bryd yn y cartref.
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3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb

Mae'r cartref wedi'i leoli mewn ardal ddymunol a chanddo olygfeydd godidog; fodd bynnag, 
mae angen cyflawni gwaith er mwyn sicrhau bod y bobl yn byw mewn lle sy'n codi eu calon, 
a sy'n gwbl addas at y diben.

Ein canfyddiadau

Nid yw pobl yn byw mewn amgylchedd cyfforddus, calonogol. Gwelsom fod angen rhoi sylw 
i addurniadau mewnol y cartref a'r gwaith cynnal a chadw er mwyn darparu cartref 
cyfforddus, dymunol i bobl. Gwnaethom nodi bod marciau ar y waliau a'r gwaith pren a bod 
olion treulio yn ystafelloedd y bobl a thrwy gydol y cartref. Roedd y carpedi wedi treulio ac 
wedi colli eu lliw; gwelwyd tyllau yn y carped yn y coridor ac mewn carped yn y lolfa fach ar 
y llawr daear, ac roedd y rhain yn peri perygl o gwympiadau. Roedd rhai o'r cadeiriau a 
welwyd yn y lolfeydd ar y llawr daear wedi'u staenio ac wedi treulio, ac roedd angen gosod 
rhai newydd yn eu lle i ddarparu  hylendid a chysur i bobl. Nid oedd gan bob ffenestr ar y 
llawr cyntaf gyfyngwr digonol er mwyn sicrhau diogelwch pobl drwy eu hatal rhag syrthio 
drwyddynt. Roedd gan y gegin sgôr hylendid o bump, sef yr uchaf posibl, ac roedd yn 
daclus a threfnus. Roedd angen rhoi sylw i'r ystafell fwyta er mwyn ei gwneud yn lle 
dymunol ar gyfer bwyta, roedd olion treulio ar y waliau ac ar y gwaith paent, roedd craciau 
yn y deunydd llorio ac roedd yn cyrlio ar yr ymylon. Roedd y seldfwrdd wedi torri, roedd 
olion treulio ar yr arwyneb ac roedd wedi colli ei liw. Gwelom fod ystafell wlyb yn cael ei 
gosod fel cyfleuster ar gyfer pobl a oedd angen cymorth wrth gael cawod. Roedd baddon 
nad oedd yn gweithio ar un o loriau'r cartref, ac roedd yr ystafell ymolchi yn cael ei 
defnyddio fel ardal storio. Roedd pobl a oedd ar ddau lawr y cartref yn rhannu un ystafell 
ymolchi, a oedd yn annigonol. Gwelsom fod offer codi a chario newydd wedi cael eu prynu 
er mwyn sicrhau bod pobl yn symud mewn ffordd ddiogel a chyfforddus. Roedd 
ystafelloedd pobl yn lân a thaclus ac roedd gan bobl eu heiddo eu hunain o’u cwmpas er 
mwyn gwneud eu hystafell yn gartrefol. Roedd angen uwchraddio'r lloriau mewn sawl 
ystafell am eu bod yn hen ac wedi colli eu lliw. Gwelsom nad oedd y dillad gwely a oedd yn 
cael eu cadw yn yr ystafelloedd storio, y golchdy ac mewn detholiad o'r ystafelloedd a 
welsom yn addas at y diben. Roedd y dillad gwely a'r carthenni yn denau, roedd y 
gorchuddion yn hen ac wedi treulio. Roedd talpiau yn y gobenyddion ac ni fyddent yn 
gyfforddus i bobl, roedd angen prynu rhai newydd yn eu lle. Gwnaethom argymell y byddai 
pobl yn elwa ar rai nodweddion sy'n ystyriol o ddementia yn yr addurniadau yn y cartref, 
gyda mwy o liw a gwead, a phersonoli'r ystafelloedd, er enghraifft drwy liwio ac addurno eu 
drysau. Mae angen gwneud gwaith i'r amgylchedd er mwyn creu cartref cyfforddus, priodol i 
bobl.
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4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb

Mae'r staff yn cael arweinyddiaeth a chefnogaeth dda yn y cartref. Mae'r cofnodion 
gweinyddu mae angen i’r gwasanaeth eu cadw’n dda ac yn drefnus. Mae arferion cyflogi a 
gwiriadau yn foddhaol.

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn derbyn cefnogaeth dda yn eu rôl. Gwelsom o'r cofnodion fod staff yn cael eu 
galluogi yn eu rolau drwy gefnogaeth, goruchwyliaeth a hyfforddiant digonol. Roedd y staff 
y siaradwyd â nhw yn hapus yn eu gwaith pob dydd ac yn canmol y rheolwr dros dro. 
Dywedodd un aelod o staff wrthym;
'Mae'r gofal yn wych yma - mae wedi fy newid yn llwyr - lle mor hyfryd i weithio. Mae'r staff 
heb eu hail, mae staff gofal y gronfa’n gofalu am bobl yn dda hefyd. Mae'r staff yn 
gweithio'n dda iawn fel tîm'.
Gwnaethom nodi bod y staff yn cyfathrebu'n dda â'i gilydd a bod awyrgylch gweithio 
dymunol yn y cartref. Hefyd, dywedodd y staff:
'Mae diwylliant y lle yn golygu bod pobl yn siarad â'i gilydd ac yn datrys problemau yn 
gyflym iawn.'
Gwelsom fod y rheolwr yn ymateb yn dda, ac wedi gweithredu ar ein cyngor wrth ddarparu 
thermomedrau i brofi'r dŵr yn yr ystafelloedd ymolchi (i ddiogelu pobl rhag llosgi eu hunain) 
– roedd hyn wedi derbyn sylw ers ein harolygiad cyntaf, a chyn yr ail arolygiad. Dywedodd 
staff wrthym;
'Mae'r rheolwr yn rhagweithiol; mae eisoes wedi prynu offer newydd ar ein cyfer.'
Dywedodd aelod arall o staff:
'Rydw i wrth fy modd yma; Rydw i wedi gweithio yma ers pum mlynedd. Mae'r rheolwr 
newydd yn gefnogol iawn ac mae'n hawdd siarad ag ef; rydym ni'n gweithio'n dda fel tîm ac 
yn rhoi gofal da.'
Mae staff yn derbyn cefnogaeth dda yn eu gwaith beunyddiol ac yn cael eu galluogi i 
ddarparu gofal o ansawdd da.

Mae'r dull o gadw cofnodion ac arferion cyflogaeth yn foddhaol yn y cartref. Gwelsom o'r 
cofnodion a gedwir gan y gwasanaeth cofrestredig eu bod yn cael eu cadw'n drefnus. 
Roedd y gwasanaethu a’r gwiriadau ar gyfer yr offer yn gyfredol, fel yr oedd y gwiriadau tân 
ar gyfer yr adeilad. Mae'r darparwr yn cydymffurfio â Rheoliad 27 trwy sicrhau bod 
adolygiadau ansawdd o’r cartref yn cael eu cynnal yn rheolaidd, a hysbysu staff am y 
canfyddiadau a’r canlyniadau mewn cyfarfodydd. Gwelsom fod cofnodion cyflogaeth a 
gwiriadau ar gyfer aelodau staff yn foddhaol, ac roedd gwiriadau digonol yn cael eu gwneud 
i sicrhau eu bod yn addas i weithio gydag oedolion sy'n agored i niwed. Rhoddir 
hyfforddiant ymsefydlu mewnol i staff newydd ddysgu am yr hyn sy'n ofynnol ganddynt yn 
eu rôl. Mae arferion gweinyddu a chyflogaeth yn foddhaol yn y cartref.
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5.  Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 
arolygiad hwn

5.1Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol

Dim.

5.2  Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn

     Gwnaethom hysbysu'r darparwr nad oedd gwaith cynnal a chadw nac addurniadau’r 
cartref yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Mae hyn oherwydd i ni weld bod staeniau ar y 
carpedi, ac roeddent yn llwm ac yn dreuliedig mewn rhai coridorau ac mewn rhai 
ystafelloedd. Roedd twll yn y carped mewn un coridor i fyny'r grisiau ac mewn lolfa ar y 
llawr daear, a oedd yn achosi perygl baglu i bobl. Nid oedd cyfyngwr digonol wedi'i osod 
ar bob ffenestr i fodloni canllawiau iechyd a diogelwch.  Roedd olion treulio gwael ar y 
gwaith paent ac ar y waliau mewn mannau drwyddi draw yn yr adeilad. Roedd olion 
treulio ar y celfi yn yr ystafell fwyta, roedd y seldfwrdd wedi torri, roedd olion treulio ar y 
waliau ac ar y gwaith pren ac roedd craciau yn y deunydd llorio mewn mannau, a oedd 
unwaith eto yn achosi perygl baglu. Gwelsom faddon nad oedd yn gweithio ar un o'r 
lloriau, ac roedd yr ystafell ymolchi’n cael ei defnyddio at ddibenion storio eitemau. 
Roedd hyn yn golygu bod pobl a oedd yn byw ar y ddau lawr yn rhannu un ystafell 
ymolchi. Mae'n ofynnol i'r darparwr fod yn ystyriol o nifer yr ystafelloedd ymolchi y nodir 
eu bod ar gael i'w defnyddio gan bobl ym manylion cofrestru'r gwasanaeth. Roedd rhai 
o'r cadeiriau yn yr ystafelloedd bwyta ar y llawr daear wedi'u staenio, ac roedd angen 
iddynt gael eu glanhau neu brynu rhai newydd yn eu lle er mwyn sicrhau lefelau 
hylendid digonol a chyfforddusrwydd i bobl.

     Yr effaith ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yw nad yw'r cyfleusterau yn addas at y 
diben, ac nid yw amgylchedd dyrchafol yn cael ei ddarparu. 

      Nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio ar yr achlysur hwn oherwydd 
mai dyma'r tro cyntaf i broblemau gael eu nodi, ac mae'r darparwr yn mynd i'r afael â 
rhai materion cynnal a chadw megis yr ystafell wlyb newydd. Mae hyn, fodd bynnag, yn 
fater sydd angen derbyn sylw ac fe fyddwn yn gwirio unrhyw gynnydd a wneir yn yr 
arolygiad nesaf.

     Gwnaethom hysbysu’r darparwr nad yw'r dillad gwely a ddarperir i bobl yn y cartref yn 
addas at y diben, ac felly nad ydynt yn bodloni'r rheoliadau. Mae hyn oherwydd i ni weld 
bod y dillad gwely yn yr ystafelloedd storio, ac mewn detholiad o  ystafelloedd pobl a 
welwyd, wedi treulio, wedi colli eu lliw ac yn denau. Roedd y carthenni plu’n denau; 
gwelwyd bod nifer o'r gobenyddion yn dalpiog oherwydd eu bod wedi cael eu golchi'n 
ormodol, ac roedd angen prynu rhai newydd yn eu lle er mwyn sicrhau bod pobl yn 
gyfforddus. 

     Yr effaith mae hyn yn ei chael ar bobl yw na allant fod yn hyderus y bydd ganddynt 
gysur elfennol a chynhesrwydd yn eu gwelyau, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf ac 
mewn ystafelloedd lle ceir ffenestri sydd â haen sengl o wydr. 
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      Nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad o ddiffyg cydymffurfio y tro hwn am nad yw’r 
broblem hon wedi dod i'r amlwg yn flaenorol. Mae angen i'r mater dderbyn sylw a 
byddwn yn gwirio am unrhyw welliannau yn ystod yr arolygiad nesaf.

   

    

        

 Yn ymwneud â Rheoliad 24 (2) (b) (d) (j) 
– materion ynghylch addurniadau a 
chynnal a chadw

24 (2) (b) (d) (j)

 Yn ymwneud â Rheoliad 16 (2) (c) – 
dillad gwely annigonol

16 (2) (c)

5.3Argymhellion ar gyfer gwella

Gwnaed yr argymhellion canlynol er mwyn annog canlyniadau da i bobl:

 Argymhellir bod arwyddion clinigol yn cael eu symud o ardaloedd byw'r bobl a'r 
ardaloedd cymunedol, y toiledau a'r ystafelloedd ymolchi. Nid yw hyn yn ychwanegu 
at naws gartrefol. Dylid cadw cyfarwyddiadau ar gyfer staff mewn ffordd ddiffwdan 
neu yn ystafelloedd y staff.

 Dylai pob math o hufen, yn enwedig y rhai hynny sydd ar bresgripsiwn, fod ag enwau 
pobl arnynt, yn ogystal â'r dyddiad y cawsant eu hagor, er mwyn atal croes-heintio 
be baent yn cael eu defnyddio drwy gamgymeriad ar gyfer mwy nag un person.

 Ni ddylai talpiau sebonau pobl na bowlenni plastig ar gyfer golchi llestri gael eu cadw 
mewn ystafelloedd ymolchi cymunedol, er mwyn atal croes-heintio pe bai mwy nag 
un person yn eu defnyddio.

 Mae angen cynnal gwiriadau ar gyffuriau a reolir yn rheolaidd er mwyn diogelu rhag 
camgymeriadau.

 Mae angen dwy nyrs i wirio, cywiro a llofnodi taflenni Cofnodion Gweinyddu 
Meddyginiaethau a wnaed â llaw er mwyn diogelu rhag camgymeriadau.

 Mae hyfforddiant a chymwyseddau mewn meddyginiaethau yn ofynnol ar gyfer 
gweithwyr gofal lle y dibynnir arnynt i wirio meddyginiaethau, er mwyn sicrhau fod 
ganddynt wybodaeth ddigonol i gyflawni'r dasg yn foddhaol.

 Rhaid i gyfanswm siartiau cydbwysedd hylif gael ei gyfrifo a’i asesu gan nyrsys ar 
ddiwedd pob dydd er mwyn diogelu rhag dadhydradu, a rhaid trosglwyddo unrhyw 
gyfarwyddiadau perthnasol i'r tîm, megis pryd y mae angen annog cymryd hylif.

 Byddai hyfforddiant gofal dementia yn fuddiol er mwyn galluogi'r tîm i roi gofal yn 
seiliedig ar dystiolaeth.

 Mae angen i'r datganiad o ddiben gynnwys cyfeiriad AGGCC ynghylch pryderon.
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn
     Arolygiad llawn oedd hwn a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu. Gwnaethom 

ymweld â'r cartref ar 3 Hydref 2017 rhwng 1.15pm a 4pm; ac ar 9 Hydref 2017 rhwng 
11am a 2.15pm.

     Defnyddiwyd y dulliau canlynol:
     

 Gwnaethom ddefnyddio dull y Fframwaith Arsylwi Cryno ar gyfer Arolygu. Mae’r 
dull SOFI yn galluogi arolygwyr i arsylwi ar ofal, a’i gofnodi, mewn modd sy'n ein 
helpu i ddeall profiad y bobl nad ydynt yn gallu cyfathrebu â ni.

 Gwnaethom sgwrsio â pherson a oedd yn defnyddio'r gwasanaeth; nyrs; 
gweithiwr gofal; cynorthwyydd gweinyddol a’r rheolwr dros dro.

 Gwnaethom edrych ar amrediad eang o gofnodion a gedwir gan y gwasanaeth 
cofrestredig. Gwnaethom ganolbwyntio ar ffeiliau gofal pedwar o bobl; cofnodion 
tri aelod o staff; cofnodion goruchwyliaeth a hyfforddiant staff; cofnodion 
cyfarfodydd staff; gwerth dau fis o rotâu staff;  datganiad o ddiben; archwiliad 
ansawdd gofal Rheoliad 27; archwiliad fferyllfa; ffeil cynnal a chadw; llyfr tân; a 
bwydlenni.

    

Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan, www.aggcc.org.uk



Ynglŷn â'r gwasanaeth

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

Person cofrestredig Coed Du Hall Ltd

Rheolwr cofrestredig Neb ar hyn o bryd.

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 24

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 15 Medi 2016

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 3 a 9 Hydref 2017

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy iaith

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

Ydy

Gwybodaeth ychwanegol:


