
 Adroddiad Arolygu ar gyfer
Llanfair Grange

Llanfair Hill
Llanymddyfri

SA20 0YF

This report is also available in English

Mae'r adroddiad hwn hefyd ar gael yn Saesneg

 Dyddiad Cwblhau'r Arolygiad 
Date_Last_Inspection_Completed_Donot_Delete



Llywodraeth Cymru © Hawlfraint y Goron 2020. 
Cewch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sydd yn y cyhoeddiad hwn (ac eithrio'r logos) yn ddi-
dâl, mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. Gallwch weld y 
Drwydded Llywodraeth Agored ar wefan yr Archifau Gwladol, neu gallwch ysgrifennu at The 
Information Policy Team, The National Archives, Kew, London, TW9 4DU, neu anfon e-bost at: 
psi@nationalarchives.gsi.gov.uk 
Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn fanwl gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol.

mailto:psi@nationalarchives.gsi.gov.uk


Tudalen 1

Disgrifiad o'r gwasanaeth
Mae Llanfair Grange wedi'i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru ar gyfer 34 o bobl hŷn 
sydd angen gofal personol. Ar adeg yr arolygiad, roedd 30 o bobl yn byw yn y cartref.

Parkmore Healthcare Ltd sy'n berchen ar y cartref, Mr Douglas Leach yw'r Unigolyn 
Cyfrifol, ac mae rheolwr wedi'i chyflogi sydd wedi'i chofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru 
ac sy'n gyfrifol am reoli'r cartref o ddydd i ddydd.  Nid oedd y rheolwr yn bresennol yn ystod 
cyfnod yr arolygiad. 

Crynodeb o'n canfyddiadau

1. Asesiad cyffredinol

Mae'r bobl sy'n byw yn y cartref yn cael eu cefnogi gan staff sy'n ymwybodol o'r hyn 
sy'n bwysig iddynt. Gwelsom fod dewisiadau'r bobl yn cael eu parchu a bod y staff yn 
broffesiynol a gofalgar. Mae angen ystyried datblygu'r hyfforddiant i'r rheolwr a'r staff, a 
gwella'r amgylchedd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn diwallu anghenion y bobl 
sy'n byw gyda Dementia yn llwyr. 

2. Gwelliannau

Roedd digon o gyfleusterau ymolchi a oedd yn gweithio ar gyfer nifer y bobl a all fyw 
yn y cartref. 

3. Gofynion ac argymhellion 

Mae adran 5 o'r adroddiad hwn yn nodi'r camau gweithredu y mae angen i ddarparwr y 
gwasanaeth eu cymryd er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r gofynion cyfreithiol, ac 
argymhellion i wella safon y gwasanaeth a ddarperir i'r bobl sy'n byw yn y cartref.
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1. Llesiant 

Ein canfyddiadau

Mae'r staff yn gwrando ar farn a dewisiadau'r bobl. Gwelsom fod Polisi Cwynion y cartref yn 
cael ei arddangos yn y cartref, a chadarnhaodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw eu bod yn 
teimlo eu bod yn gallu codi pryderon ac y byddai'r staff yn ymdrin â nhw. Dywedodd perthynas 
wrthym hefyd eu bod yn gallu siarad â'r staff neu'r rheolwr ar unrhyw adeg i drafod unrhyw 
bryderon. Gwelsom fod y bobl yn gallu cyfathrebu'n Gymraeg ac yn Saesneg. Gwelsom hefyd 
fod ystafelloedd gwely'r bobl wedi'u personoli yn unol â'u dewis, roedd dewis o brydau amgen 
ar gael ac roedd y bobl yn gallu dilyn eu diddordebau. Mae gan y bobl reolaeth dros yr hyn 
sy'n bwysig iddynt.

Yn gyffredinol, mae'r bobl yn ddiogel ac yn cael eu hamddiffyn rhag camdriniaeth. Roedd y 
gweithwyr gofal yn gwybod sut i adnabod arwyddion niwed ac roeddent wedi cael hyfforddiant 
diogelu er mwyn eu paratoi'n well. Nid oedd yr amgylchedd bob amser yn amddiffyn 
diogelwch yr unigolion. Roedd gwiriadau'n cael eu cynnal er mwyn sicrhau bod y cyfarpar a'r 
cyfleusterau a ddefnyddir yn ddiogel i'r bobl sy'n eu defnyddio. Mae'r bobl yn cael eu 
hamddiffyn rhag camdriniaeth, mae'r staff yn cael hyfforddiant ar ddiogelu ac roeddent yn 
deall eu rôl i amddiffyn y bobl roeddent yn gofalu amdanynt. Mae'r cartref yn lân, heb 
arogleuon drwg, ac yn gynnes, ond gellid gwneud rhai o'r ystafelloedd ymolchi yn fwy 
"cartrefol a chroesawgar". Dylid gwella'r addurniadau a'r arwyddion yn y cartref er mwyn 
diwallu anghenion y bobl sy'n byw gyda Dementia yn well fel eu bod yn gallu canfod eu ffordd 
o amgylch y cartref. Yn gyffredinol, mae'r bobl yn byw mewn cartref sy'n cyfrannu at eu 
llesiant.

Mae'r bobl yn hapus ac yn cael gofal da. Gwelsom y bobl yn rhyngweithio'n gadarnhaol â'i 
gilydd, yn ogystal â'r gweithwyr gofal a oedd yn cefnogi'r bobl mewn modd gofalgar a sensitif. 
Roedd gan y gweithwyr gofal wybodaeth dda am yr unigolion yr oeddent yn gofalu amdanynt, 
ac roedd y bobl yn cael cyfleoedd i gael cymorth un i un yn ystod prydau bwyd pan oedd 
angen. Gwelsom fod y bobl wedi cael eu cefnogi i feithrin cydberthnasau gwerthfawr. 
Gwelsom hefyd fod cymorth meddygol a nyrsio'n cael ei drefnu pan oedd angen. Caiff 
anghenion y bobl eu diwallu, ac mae hynny'n cyfrannu at eu llesiant.
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2. Gofal a Chymorth 

Ein canfyddiadau

Caiff anghenion iechyd a gofal unigol y bobl eu diwallu. Gwnaethom siarad â gweithiwr gofal 
iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref a ddywedodd wrthym ei bod yn hapus iawn 
â'r cartref; – “it’s a good home, it feels homely. Carers are very good. They are proactive in 
reporting any concerns they have about the residents”. Gwelsom fod yr ymweliadau gan 
weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol â'r bobl sy'n byw yn y cartref yn cael eu 
cofnodi yng nghofnodion gofal y bobl. Gwnaethom nodi bod meddygon teulu, nyrsys 
cymunedol, therapyddion galwedigaethol a deietegwyr wedi bod yn ymwneud â'r bobl neu'n 
ymwneud â nhw ar hyn o bryd. Hefyd, dychwelodd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol 
holiadur am y gwasanaeth. Canmolodd y gwasanaeth a'r gofal a ddarperir drwy ddweud; 
“The care provided is of a high standard. Staff treat residents with kindness, patience and 
understanding”.

Gwnaethom gynnal archwiliad o feddyginiaethau ac edrych ar y cofnodion, y dulliau storio a'r 
trefniadau ar gyfer rhoi meddyginiaeth gan gynnwys meddyginiaeth a reolir. Gwelsom fod 
meddyginiaeth yn cael ei storio, ei chofnodi a'i rhoi yn briodol ac yn ddiogel. Gwnaethom 
sgwrsio â'r dirprwy reolwr a thrafod dulliau cudd o roi meddyginiaeth a phreswylwyr sy'n 
cymryd eu meddyginiaeth eu hunain. Cawsom wybod nad oedd neb yn cymryd eu 
meddyginiaeth eu hunain nac yn cael meddyginiaeth mewn ffordd gudd ar adeg yr arolygiad. 
Nid oedd y polisi meddyginiaeth presennol yn cynnwys y meysydd rhoi meddyginiaeth hyn. 
Dylid diweddaru'r polisi i adlewyrchu'r rhain a dylai gynnwys manylion adolygiad misol a 
gynhelir â'r bobl sy'n cymryd eu meddyginiaeth eu hunain – caiff y canlyniad ei gofnodi yn eu 
cofnodion gofal. 

Roedd y cofnodion gofal y gwnaethom eu darllen yn rhoi darlun cyffredinol da o'r unigolyn a'i 
anghenion gofal. Roedd y cynlluniau gofal a'r asesiadau risg wedi cael eu hadolygu'n 
rheolaidd a'u diweddaru pan roedd anghenion y bobl yn newid. Roedd y gweithwyr gofal y 
gwnaethom siarad â nhw yn gallu darparu manylion da am y bobl roeddent yn gofalu 
amdanynt a'u hanghenion gofal penodol, ac roeddent yn gwybod sut i nodi a rhoi gwybod am 
unrhyw amheuaeth o gamdriniaeth. 

Gwelsom y gweithwyr gofal yn rhyngweithio ac yn cefnogi'r bobl mewn modd caredig a 
gofalgar. 
Gwelsom y gweithwyr gofal yn cefnogi'r bobl i’r brif lolfa gan ddefnyddio cymysgedd o 
Gymraeg a Saesneg. Gwelsom ddau weithiwr gofal yn helpu unigolyn i drosglwyddo o'i gadair 
olwyn i gadair freichiau. Roedd y gweithwyr gofal yn defnyddio arferion symud a chodi a 
chario diogel, roeddent yn gefnogol ac yn rhoi tawelwch meddwl i'r person wrth ei 
drosglwyddo. Sicrhawyd bod y person yn gyfforddus yn ei gadair freichiau gyda diod yn agos 
ato. 

Dywedodd y bobl y gwnaethom siarad â nhw, “I like it here, I also like some peace and quiet 
so I go back to my room. The staff are good and caring”. Gwnaethom ddarllen cerdyn gan 
berthynas person a oedd yn byw yn y cartref a oedd yn dweud; “you are quite simply the best  
X was so honestly blessed by all your skills, kindness, comfort and love”. Pan ofynnwyd 
iddynt, dywedodd y bobl wrthym eu bod yn teimlo eu bod yn gallu trafod pryderon â'r rheolwr 
a'r staff yn y cartref a'u bod yn cael eu cymryd o ddifrif. Gwelsom fod gweithdrefn gwyno'r 
cartref yn cael ei harddangos. 
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Roedd y bobl yn cael dewis o amrywiaeth o fwyd a diod gyda bwydlen dreigl bob pedair 
wythnos. Roedd dewisiadau amgen i'r brif fwydlen bob amser ar gael os oedd yn well gan y 
bobl gael rhywbeth gwahanol. Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn mwynhau'r bwyd; “I like 
the food, it tastes good and I have a choice!” 

Down i'r casgliad bod anghenion iechyd a gofal y bobl yn cael eu nodi a'u cefnogi. 

Anogir y bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau a manteisio ar gyfleoedd i gymdeithasu 
a dilyn eu diddordebau.

Cawsom wybod fod cydlynydd gweithgareddau wedi'i gyflogi yn y cartref a bod 
gweithgareddau yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Cawsom wybod bod y gweithgareddau yn 
cynnwys; 

 Bingo;
 teithiau allan; 
 diddanwyr sy'n ymweld â'r cartref; 
 cwisiau;
 gemau bwrdd;
 creu cardiau ar gyfer achlysuron arbennig; 
 gosod blodau; 
 targed bagiau ffa. 

Gwelsom luniau o'r bobl yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau a oedd wedi'u 
harddangos yn ardaloedd cymunedol y cartref. Hefyd, gwelsom weithiwr gofal yn eistedd wrth 
ymyl person a oedd yn darllen papur newydd.  Gwnaethom eu clywed yn cael trafodaeth dda 
am eitemau newyddion cyfredol gan gynnwys y feirws yn Tsieina a Brexit. 

Dywedodd y bobl wrthym eu bod yn mwynhau'r gweithgareddau;  “I like music and visiting 
singers – “they are great to listen to and to sing along with”, “There’s normally something 
going on”. Gwnaethom siarad ag un person a oedd yn eistedd yn ei ystafell wely a oedd yn 
gwrando ar Radio Cymru. Dywedodd wrthym yn llawn brwdfrydedd am ei hoffter o gyfres o 
ffilmiau yn seiliedig ar lyfrau – “I love X, I’ve watched all the films but I haven’t read two of the 
books yet!” 

Down i'r casgliad bod y bobl yn cael cyfleoedd i gadw'n brysur, cymdeithasu a dilyn 
diddordebau. 
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3. Yr Amgylchedd 

Ar y cyfan, mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd diogel. Pan wnaethom gyrraedd a gadael 
y cartref, gofynnwyd i ni lofnodi'r llyfr ymwelwyr a gwelsom fod cyfyngwyr ar y ffenestri ar y 
llawr cyntaf. Gwelsom fod arwyddion clir i ddangos allanfeydd tân ac nad oedd unrhyw beth 
yn eu ffordd. Er bod yr ardal storio hylifau glanhau wedi'i chloi, gwelsom ddwy botel o hylifau 
glanhau yn yr ystafelloedd ymolchi cymunedol. Hefyd, gwelsom fasged o eitemau ymolchi, 
brwshys a raserau y gallai'r bobl gael gafael arnynt yn hawdd ac anafu eu hunain o bosibl. 
Codwyd y materion hyn gyda'r dirprwy reolwr a chawsant eu symud yn syth. Trafodwyd hyn 
gyda'r Unigolyn Cyfrifol yn ystod yr adborth ar ddiwedd yr arolygiad. 

Roedd y cyfarpar symud a chodi a chario yn lân, yn cael ei wasanaethu o fewn yr amserlenni 
gofynnol ac yn gweithio'n iawn. Roedd slingiau symud a chodi a chario yn cael eu harchwilio 
hefyd ac ni welsom unrhyw raflo na difrod i'r ffabrig a allai beryglu ei ddiogelwch. Roedd y 
rhan fwyaf o'r cortynnau tynnu mewn argyfwng yn hongian yn rhydd yn y toiledau a'r 
ystafelloedd ymolchi cymunedol fel eu bod yn hawdd i'w defnyddio mewn argyfwng. Fodd 
bynnag, roedd rhai ohonynt wedi'u clymu ac allan o gyrraedd y bobl. Eto, aeth y dirprwy 
reolwr i'r afael â hyn pan dynnwyd ei sylw ato. Roedd cyfarpar diffodd tân wedi cael ei 
wasanaethu o fewn yr amserlenni gofynnol. Roedd cofnodion hyfforddiant y staff yn dangos 
eu bod wedi cael hyfforddiant ar iechyd a diogelwch a hyfforddiant tân. Roedd gan y 
gweithwyr gofal ddealltwriaeth dda o'r hyn yr oedd angen iddynt ei wneud pe bai tân. 

Mae hyn yn dangos bod y bobl yn byw mewn amgylchedd sy'n eu helpu i fod yn ddiogel ar y 
cyfan, a bod cyfarpar ar gael iddynt sy'n eu helpu i wneud hynny hefyd; fodd bynnag, mae 
angen gofal pellach. 

Mae'r bobl yn byw mewn amgylchedd cartrefol ond mae angen gwneud gwelliannau. Yn 
ystod taith o amgylch y cartref, gwnaethom nodi ei fod yn lân, heb unrhyw arogleuon drwg. 
Gwelsom fod y bobl wedi personoli eu hystafelloedd gwely gyda lluniau, ffotograffau, ac 
eitemau bach fel dodrefn ac addurniadau.  

Gwelsom fod y toiledau a'r ystafelloedd ymolchi cymunedol yn lân; fodd bynnag, dylid ystyried 
gwneud y cyfleusterau hyn yn fwy cartrefol a chroesawgar i'r bobl eu defnyddio. Hefyd, dylid 
ystyried defnyddio seddi toiled a chanllawiau mewn lliwiau cyferbyniol i helpu'r bobl sy'n byw 
gyda Dementia neu y mae eu golwg yn dirywio i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn. Gwelsom 
hefyd fod nifer o dywelion yn cael eu storio mewn un o'r ystafelloedd ymolchi. Cawsom wybod 
eu bod ar gyfer y bobl a oedd yn byw yn y cartref. Gwnaethom gynghori'r dirprwy reolwr a'r 
Unigolyn Cyfrifol y dylai'r bobl ddefnyddio eu tywelion eu hunain ac na ddylid defnyddio 
tywelion cymunedol. 

Mae angen gwella arwyddion yn y cartref. Gwelsom fod arwyddion a hysbysiadau gwahanol 
yn cael eu defnyddio yn y cartref. Nid oedd y rhain yn gwbl briodol bob amser nac yn 
ddwyieithog, a gallent wneud i'r bobl sy'n byw gyda dementia fynd ar goll a'u drysu o bosibl. 
Nid oedd llawer o olau mewn rhai o'r coridorau, ac nid oedd llawer o gyferbyniad o ran lliw 
rhwng y waliau a'r lloriau er mwyn helpu'r bobl i symud o gwmpas y cartref yn ddiogel. Mae 
gwelliannau i'r amgylchedd yn bwysig o ystyried bod y Datganiad o Ddiben ar gyfer y cartref 
yn dweud bod y gwasanaeth yn gofalu am bobl sy'n byw gyda Dementia. Trafodwyd yr 
amgylchedd gyda'r dirprwy reolwr yn ystod y daith o gwmpas y cartref a gyda'r Unigolyn 
Cyfrifol fel rhan o'r adborth ar gyfer yr arolygiad. 
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Er bod y bobl yn byw mewn amgylchedd cartrefol, down i'r casgliad bod angen gwneud 
gwelliannau i ddiwallu eu hanghenion yn well. 

4. Arwain a Rheoli 

Ein canfyddiadau

Caiff y bobl fudd o wasanaeth lle y caiff y staff eu gwerthfawrogi. Dywedodd y gweithwyr gofal 
y gwnaethom siarad â nhw a'r sylwadau ar holiaduron y staff a ddychwelwyd eu bod yn 
mwynhau gweithio yn y cartref a gwnaethant siarad yn gadarnhaol am y gwaith o reoli'r 
gwasanaeth. Roedd y sylwadau'n cynnwys: ”The manager is excellent, she listens and she 
cares”, “really enjoy my work, and I like the manager”, “I love my job and I am supported by 
the manager”. 

Felly, gallwn ddod i'r casgliad bod y staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi yn eu 
rolau. 

Mae'r bobl yn cael cymorth gan dîm o staff sy'n cael eu recriwtio'n ddiogel. Mae 
gweithdrefnau cadarn ar waith i recriwtio gweithwyr gofal. Dangosodd ffeiliau'r tri gweithiwr 
gofal y gwnaethom eu darllen fod y gwiriadau a'r cliriadau priodol wedi cael eu cynnal cyn 
iddynt ddechrau eu swyddi.

Ni all y bobl deimlo'n hollol sicr bod y staff yn cael eu cefnogi'n ddigonol i gyflawni eu rolau. 
Gwnaethom edrych ar ffeiliau tri gweithiwr gofal a gwelsom fod eu cyfarfodydd goruchwylio 
yn cael eu cynnal o fewn yr amserlenni gofynnol – nid oedd llawer o dystiolaeth o'r 
trafodaethau a gynhaliwyd nac unrhyw gamau gweithredu y cytunwyd arnynt. Trafodwyd hyn 
gyda'r Unigolyn Cyfrifol yn ystod yr arolygiad ac, o ganlyniad, roedd ffurflen goruchwylio 
ddiwygiedig ar waith erbyn adeg yr ail ymweliad. Roedd sesiynau sefydlu ac arfarnu staff yn 
cael eu cynnal a'u cofnodi.

Gwnaethom ddarllen cofnodion hyfforddiant a oedd yn nodi bod y gweithwyr gofal yn cael 
hyfforddiant gan gynnwys; diogelwch bwyd a hylendid, cymorth cyntaf, atal briwiau pwyso, 
diogelwch, rheoli ac atal heintiau, symud a chodi a chario a gofal Dementia. Yn ystod 
trafodaethau â'r dirprwy reolwyr, y gweithwyr gofal ac adborth gan holiaduron y staff, roedd 
yn amlwg nad oedd pob aelod o'r staff wedi cael hyfforddiant ar ofal Dementia, neu bod yr 
hyfforddiant roeddent wedi'i gael beth amser yn ôl. Roedd y matrics hyfforddiant a gawsom 
yn dangos mai dim ond dau weithiwr gofal a oedd wedi cael hyfforddiant ar ofal Dementia yn 
2019. Gwnaethom nodi hefyd nad oedd cyfarfodydd tîm y staff yn cael eu cynnal yn rheolaidd 
ac nad oedd y cofnodion o'r cyfarfodydd ar gael yn hawdd i'r staff eu darllen. Trafodwyd 
pwysigrwydd hyfforddiant priodol a chyfarfodydd staff rheolaidd gyda'r dirprwy reolwr a'r 
Unigolyn Cyfrifol. Am fod y gwasanaeth yn darparu gofal i bobl sy'n byw gyda Dementia, dylid 
ystyried datblygu'r hyfforddiant presennol a ddarperir ar gyfer pob aelod o'r staff a'r rheolwyr 
er mwyn sicrhau eu bod yn meddu ar yr holl wybodaeth berthnasol i gyflawni eu rolau. 

Down i'r casgliad bod y bobl yn cael gofal gan staff sy'n teimlo eu bod yn cael eu cefnogi. 
Fodd bynnag, mae angen hyfforddiant a sesiynau goruchwylio mwy ystyrlon er mwyn sicrhau 
eu bod yn meddu ar yr holl wybodaeth berthnasol i gyflawni eu rolau. 
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Mae'r bobl yn gallu gweld bod y tîm rheoli yn bresennol. Dywedodd y gweithwyr gofal, y bobl 
sy'n byw yn y cartref a gweithiwr iechyd proffesiynol a oedd yn ymweld â'r cartref wrthym fod 
y rheolwr i'w gweld yn gweithio yn y cartref yn aml a bod ganddi bolisi drws agored. Yn ystod 
yr arolygiad, nid oedd y rheolwr ar gael, ond roedd yr Unigolyn Cyfrifol yn y cartref yn ystod 
diwrnod cyntaf yr ymweliad. Dywedodd yr Unigolyn Cyfrifol wrthym ei fod yn ymweld yn 
rheolaidd a bod modd i'r rheolwr a'r dirprwy reolwr gael gafael arno yn hawdd drwy e-bost 
neu dros y ffôn pan nad oedd yn y cartref. Gwelsom ryngweithio cyfeillgar a chefnogol rhwng 
yr Unigolyn Cyfrifol a'r dirprwy reolwr. Cadarnhaodd y dirprwy reolwr fod yr Unigolyn Cyfrifol 
ar gael bob amser i roi cymorth pan fo angen. 

Gall y bobl gael sicrwydd bod presenoldeb y tîm rheoli yn ddigon yn y cartref. 
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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 blaenorol, gwnaethom roi gwybod i'r darparwr bod angen gwneud 
gwelliannau mewn perthynas â'r meysydd canlynol er mwyn bodloni'r gofynion cyfreithiol:

 Cyfleusterau Ymolchi: Yn yr arolygiad hwn, roeddem yn fodlon bod y gwasanaeth 
yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Gwelsom fod digon o gyfleusterau ymolchi a oedd 
yn gweithio ar gyfer nifer y bobl a all fyw yn y cartref. 

5.2  Argymhellion ar gyfer gwella

Mae'r canlynol yn feysydd i'w gwella a argymhellir er mwyn sicrhau canlyniadau i'r bobl:

 Dylai hyfforddiant gofal dementia ar gyfer y rheolwyr a'r staff gael ei adolygu a dylid 
ceisio hyfforddiant ychwanegol er mwyn eu cefnogi yn eu rolau yn well.

 Dylid storio eitemau ymolchi yn ystafelloedd yr unigolion. 

 Dylai pob person gael ei dywelion personol ei hun. 

 Dylid gwella'r amgylchedd gan gynnwys arwyddion er mwyn diwallu anghenion y 
bobl sy'n byw gyda Dementia yn well. 

 Dylid cynnal cyfarfodydd tîm yn fwy aml a dylai cofnodion y cyfarfodydd fod ar gael 
i'r staff eu darllen. 

 Dylid diweddaru'r polisi meddyginiaeth i gynnwys dulliau cudd o roi meddyginiaeth 
a chymryd meddyginiaeth eu hunain. 
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6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad llawn,  a gynhaliwyd fel rhan o'n rhaglen arolygu ac a oedd yn rhan 
o Adolygiad Arolygiaeth Gofal Cymru o ganlyniadau ar gyfer pobl sy'n byw gyda Dementia 
mewn cartrefi gofal. Gwnaethom ymweld â'r cartref yn ddirybudd ddwywaith yn ystod mis 
Rhagfyr 2019 a mis Ionaw 2020. 
 
Defnyddiwyd y methodolegau canlynol:

• Gwnaethom siarad â phum person sy'n byw yn y cartref. 
• Gwnaethom arsylwi ar y rhyngweithio rhwng y staff a'r bobl.
• Gwnaethom siarad â pherthynas a gweithiwr gofal iechyd proffesiynol a oedd yn 

ymweld â'r cartref. 
• Gwnaethom siarad â'r ddau dirprwy reolwr. 
• Gwnaethom siarad â'r unigolyn cyfrifol.
• Gwnaethom siarad â thri gweithiwr gofal.
• Gwnaethom ddarllen pedwar holiadur a ddychwelwyd gan y staff ac un gan weithiwr 

gofal iechyd proffesiynol. 
• Gwnaethom siarad ag aelod o'r tîm arlwyo. 
• Gwnaethom edrych ar bedwar cofnod achos.
• Gwnaethom edrych ar ffeiliau tri aelod o'r staff. 
• Gwnaethom edrych ar y Canllaw i Ddefnyddwyr y Gwasanaeth a'r Datganiad o 

Ddiben. 
• Gwnaethom edrych ar gofnodion hyfforddiant y staff.
• Gwnaethom edrych ar gofnodion meddyginiaeth a'r ffordd y caiff Cyffuriau Rheoledig 

eu storio a'u cofnodi. 
• Gwnaethom edrych ar gyfarpar symud a chodi a chario a'u cofnodion gwasanaethu. 
• Gwnaethom edrych ar y wybodaeth a ddelir gan AGC am y gwasanaeth. 
• Cawsom daith o amgylch y cartref.
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Ceir rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan: 
www.arolygiaethgofal.cymru

http://www.arolygiaethgofal.cymru/




Ynglŷn â'r gwasanaeth

Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cartref Gofal

Darparwr y Gwasanaeth Parkmore Healthcare Ltd

Rheolwr Nia Mason

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 34

Dyddiad arolygiad blaenorol 
Arolygiaeth Gofal Cymru

14 ac 18 Tachwedd 2018

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn Rhagfyr 2019 a Ionawr 2020

Iaith weithredol y gwasanaeth Y ddwy

A yw’r gwasanaeth hwn yn darparu’r 
Cynnig Rhagweithiol ar gyfer y 
Gymraeg?

Mae'r gwasanaeth hwn yn parhau i weithio tuag at 
ddarparu 'Cynnig Rhagweithiol' ar gyfer y Gymraeg. 
Gall rhai o'r staff sgwrsio yn Gymraeg â'r bobl os mai 
hynny yw dewis y bobl. Mae'r gwasanaeth yn ceisio 
cydnabod a chefnogi diwylliant Cymru. 

Gwybodaeth Ychwanegol:

Dyddiad Cyhoeddi 06/08/2020


