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Care at Home Pembrokeshire
Y math o ofal a ddarperir Gwasanaeth Cymorth Cartref

Darparwr Cofrestredig Van Dyk Healthcare (Dragon) Ltd

Lleoedd cofrestredig 0

Iaith y gwasanaeth Saesneg

Arolygiad blaenorol Arolygiaeth Gofal 
Cymru

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

Nac ydy

Crynodeb

Mae Care at Home yn darparu gofal a chymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain. 

Mae'r tenantiaid yn byw mewn fflatiau hunangynhwysol a chynigir gofal a chymorth gan dîm 
dynodedig o weithwyr gofal. Mae gweithwyr gofal ar y safle 24 awr y dydd.  

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl a'u perthnasau yn fodlon ar y gofal a'r cymorth y maent yn eu 
cael.

Mae'r gweithwyr gofal yn llawn cymhelliant ac yn rhannu gwerthoedd y darparwr mewn 
perthynas â gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Caiff anghenion y bobl eu 
diwallu gan dîm bach o weithwyr gofal sy'n ddibynadwy; yn llawn cymhelliant ac yn garedig.

Mae rhai trefniadau llywodraethu i fonitro ansawdd am fod yr unigolyn cyfrifol wedi cynnal 
gwiriadau drwy gydol y cyfyngiadau oherwydd COVID-19. Mae disgwyl adroddiad ar 
ansawdd ond nid yw wedi cael ei ysgrifennu eto. 
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Llesiant 

Roedd yr holl weithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw yn gwybod y camau y mae'n 
ofynnol iddynt eu cymryd pe baent yn amau bod unigolyn mewn perygl. Maent hefyd yn 
hyderus y byddai eu rheolwr yn cymryd unrhyw bryderon o ddifrif ac yn mynd i'r afael â 
nhw yn gywir. 

Caiff iechyd corfforol y bobl ei wella am fod gan y gweithwyr gofal y wybodaeth a'r 
sgiliau i nodi unrhyw newidiadau a meysydd sy'n peri pryder. Dywedodd y perthnasau 
wrthym eu bod yn cael eu hysbysu am unrhyw newidiadau yn iechyd y bobl. 
Mae safbwyntiau cymysg am y bwyd a gynigir, gyda rhai o'r bobl yn ei ddisgrifio fel 
“lovely... always piping hot” (“hyfryd...bob amser yn boeth iawn”) a “very good” (“da 
iawn”) i “poor, the cheapest food that can be bought” (“gwael, y bwyd rhataf y gellir ei 
brynu”). Mae angen i rai perthnasau sicrhau bod stociau o fwyd ar gael i bobl, ond mae'r 
gwasanaeth yn darparu pob pryd i bobl eraill. 

Mae'r bobl yn cael gofal gan weithwyr sy'n gwybod llawer amdanynt. Disgrifiodd un 
gweithiwr gofal y bobl y mae'n gofalu amdanynt “like friends” (“fel ffrindiau”). Dywedwyd 
wrthym fod cofnodion gofal yn fanwl ac yn llawn gwybodaeth a bod gan y gweithwyr 
gofal amser i'w darllen. Dywedodd rhai o'r bobl a'u perthnasau wrthym eu bod wedi bod 
wedi cael eu cynnwys wrth gynllunio eu gofal. Mae'r staff sy'n gofalu am y bobl yn llawn 
cymhelliant ac yn ymroddedig i'w gwaith. 

Mae rhai trefniadau rheoli ar waith, sy'n golygu bod y bobl yn cael eu cefnogi gan 
weithwyr gofal sy'n teimlo eu bod yn cael eu cefnogi'n dda a'u gwerthfawrogi. Mae rhai 
trefniadau i fonitro ansawdd y gwaith a wneir gan weithwyr gofal ac mae trefniadau 
goruchwylio ar waith.

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn disgrifio'r gweithwyr gofal fel rhai dibynadwy, ac roedd yr 
holl ymweliadau wedi cael eu cynnal fel y nodwyd yn eu cynlluniau gofal, er nad ydynt 
bob amser ar yr amseroedd a neilltuwyd, yn dibynnu ar ddymuniadau'r bobl ac 
argaeledd dilynol y gweithwyr gofal. 
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Gofal a Chymorth 

Caiff hawliau'r bobl eu diogelu ac maent yn ddiogel ac wedi'u hamddiffyn rhag niwed, 
cymaint â phosibl.  Mae'r holl weithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw yn deall eu rôl 
a'u cyfrifoldeb wrth ddiogelu'r bobl ac yn gwybod sut i roi gwybod am bryderon. 
Roeddent yn teimlo'n hyderus y bydd eu rheolwyr yn cymryd y camau priodol yn dilyn 
unrhyw bryderon y gallant eu codi gyda nhw.

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn teimlo y gallant siarad â'r staff os bydd ganddynt unrhyw 
bryderon, gyda rhai o'r bobl yn teimlo'n fwy cyfforddus yn siarad â rhai o'r gweithwyr gofal 
nag eraill. Dywedodd y perthnasau hefyd y gallant siarad â'r gweithwyr gofal os bydd 
ganddynt unrhyw bryderon. 

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn teimlo bod gan y gweithwyr gofal amser i'w dreulio gyda nhw, 
gydag un yn dweud “they ask if I want them to pop in or be left on my own” (“maent yn 
gofyn a ydw i am iddynt alw i mewn neu gael fy ngadael ar fy mhen fy hun”). Dywedodd 
unigolyn arall “they often have time to sit and chat” (“yn aml mae ganddynt amser i eistedd 
a sgwrsio”). Fodd bynnag, dywedodd un unigolyn wrthym “I am so lonely. I just see the 
staff for a minute or two” (“Dwi mor unig, dwi ond yn gweld y staff am funud neu ddwy”).

Mae'r bobl yn cael gofal gan weithwyr sy'n eu hadnabod ac sy'n gwybod yr hyn sy'n 
bwysig iddynt. Mae tîm bach o weithwyr gofal a lefel uchel o barhad.
Roedd gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn flaenoriaeth i'r gweithwyr gofal a 
gwnaethant i gyd ddweud bod y bobl yn gallu gwneud dewisiadau am agweddau ar eu 
gofal a'u cymorth. Roedd un gweithiwr gofal yn falch o'r ymdrechion roedd yn eu gwneud 
i sicrhau bod gofal unigolyn yn cael ei roi yn unol â'i ddymuniadau a chadarnhaodd y 
rheolwr ansawdd uchel yr agwedd benodol hon ar y gofal hefyd.

Nid yw'r gweithwyr gofal yn teimlo eu bod yn cael eu rhuthro, ac maent yn 
gwerthfawrogi'r amser sydd ganddynt i'w dreulio â'r bobl yn unigol, yn enwedig yn ystod 
y pandemig lle na all pobl gael ymwelwyr. Mae'r gweithwyr gofal yn gyfrifol am olchi 
dillad y bobl yn ogystal ag ychydig o waith cadw tŷ ac roedd y rhan fwyaf o'r bobl yn 
fodlon ar safon y gwaith hwn. Fodd bynnag, mae rhai o'r bobl yn ystyried nad yw pob 
gweithiwr gofal yn cyflawni'r dyletswyddau hyn i'r un safon, gydag un yn dweud wrthym 
“X is as good as gold” (“mae X cystal â'r aur”) ond “one isn’t particularly helpful”  (“nid yw 
un yn barod iawn i helpu”). 

Caiff anghenion iechyd y bobl eu diwallu'n effeithiol. Dywedodd un perthynas wrthym fod 
y gweithwyr gofal wedi sylwi ei bod yn ymddangos bod unigolyn yn profi ychydig o boen 
felly trefnwyd adolygiad gyda'r meddyg teulu. Dywedodd perthnasau eraill wrthym eu 
bod yn cael eu hysbysu am newidiadau i iechyd y bobl.
Dangosodd y gweithwyr gofal y gwnaethom siarad â nhw wybodaeth dda am y bobl a 
dealltwriaeth dda ohonynt, a gallant adnabod newidiadau bach ynddynt y gall fod angen 
sylw arnynt.

Dywedodd y rheolwr wrthym nad oedd unrhyw alwadau wedi cael eu colli a 
chadarnhawyd hyn gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth. Dywedodd y rhan fwyaf o'r 
bobl fod y gweithwyr gofal yn hyblyg wrth weithredu a bod y bobl yn cael mwy na'u 
hamser unigol sydd wedi'i ddyrannu iddynt gyda'r gweithwyr gofal. Roedd y rhan fwyaf 
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o'r bobl yn cytuno â hyn a dywedodd un unigolyn wrthym “They do a lot for me... they 
sort things out for me” (“Maent yn gwneud llawer drostaf... maent yn trefnu pethau i mi”) 
ond dywedodd unigolyn arall “The arrangement was that I would have an allotted time 
but I don’t get any” (“Y trefniant oedd y byddwn i'n cael amser wedi'i ddyrannu, ond dydw 
i ddim yn cael amser o gwbwl”).

Dywedodd y rhan fwyaf o'r bobl wrthym fod ganddynt gynllun gofal a'u bod wedi cael eu 
cynnwys wrth ei ysgrifennu. Mae'r rhan fwyaf o'r bobl hefyd yn teimlo bod y staff wedi 
treulio amser yn dod i'w hadnabod ac yn gwybod beth sy'n bwysig iddynt. Mae cofnodion 
sy'n cael eu storio yng nghartrefi'r bobl yn hygyrch i'r gweithwyr gofal.

Mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn ystyried bod y gweithwyr gofal wedi'u hyfforddi'n effeithiol ac 
yn fedrus. Mae un perthynas yn ystyried bod gweithiwr gofal yn “switched on” (“gwybod 
beth yw beth”) a “very perceptive” (“treiddgar iawn”) a dywedodd un arall wrthym “they 
seem to know what they are doing” (“mae'n ymddangos eu bod yn gwybod beth maent 
yn ei wneud”). Fodd bynnag, dywedodd un unigolyn wrthym “some are excellent, but 
they are few and far between” (“mae rhai yn wych, ond maen nhw'n brin”).
Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn teimlo eu bod wedi cael yr hyfforddiant 
angenrheidiol i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau.
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Arwain a Rheoli 

Mae rhai trefniadau llywodraethu ar waith i fonitro ansawdd. Gwelsom fod gwiriadau 
wedi cael eu cynnal gan yr unigolyn cyfrifol a bod canfyddiadau'r rhain yn gadarnhaol. 
Nid yw'r rheolwr wedi dechrau gwneud adroddiad ar ansawdd eto ond rhoddodd 
sicrwydd y byddai hyn yn cael ei wneud yn fuan.

Dywedodd y gweithwyr gofal wrthym eu bod yn cael cyfarfodydd goruchwylio rheolaidd, 
lle maent yn cael y cyfle i drafod eu gwaith a chael adborth. Dywedodd y gweithwyr gofal 
wrthym eu bod yn gwerthfawrogi'r holl adborth fel ffordd o wella a datblygu yn eu rôl. 
Gwelsom fod yr holl weithwyr gofal wedi cael cyfarfod goruchwylio o fewn y mis 
diwethaf.

Roedd yr holl bobl a'r perthnasau y gwnaethom siarad â nhw yn ystyried bod y 
gweithwyr gofal yn fedrus ac wedi'u hyfforddi'n dda.  Disgrifiwyd y gweithwyr gofal fel 
“very kind” (“caredig iawn”) a “they go over and above what they are supposed to do” 
(“maent yn rhagori ar yr hyn y maent i fod i'w wneud”) ond dywedwyd bod un weithiau 
“running low on patience” (“heb lawer o amynedd”). 
Mae'r matrics hyfforddiant yn dangos bod yr holl weithwyr gofal bron wedi cael yr holl 
hyfforddiant diweddaraf; dim ond un gweithiwr gofal oedd angen cael yr hyfforddiant  
Cymorth Cyntaf diweddaraf. Mae'r gweithwyr gofal yn teimlo eu bod wedi cael yr 
hyfforddiant sydd ei angen arnynt i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau dynodedig. 
Mae rhai o'r gweithwyr yn gwneud hyfforddiant ychwanegol ac maent yn teimlo bod eu 
rheolwyr yn eu gwerthfawrogi oherwydd y buddsoddiad sy'n cael ei wneud ynddynt.

Mae'r bobl yn cael gofal ac yn cael eu cefnogi gan weithwyr sy'n frwdfrydig ac yn llawn 
cymhelliant. Dywedodd un gweithiwr “I am motivated by helping people who deserve to 
be looked after” (“Rwy'n cael fy nghymell drwy helpu pobl sy'n haeddu cael gofal” a 
siaradodd gweithiwr arall am “caring for people as individuals” (“gofalu am bobl fel 
unigolion”) a “person centred care” (“gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn”).
Gall y gweithwyr gofal godi unrhyw syniadau neu bryderon gyda rheolwyr y gwasanaeth 
ac maent yn hyderus y byddent yn cael ymateb defnyddiol ac amserol. 
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Yr Amgylchedd 

Nid yw hon yn thema sy'n cael ei hystyried fel rhan o arolygiadau o wasanaethau gofal 
yn y cartref, ond roedd y bobl yn canmol ymateb y gweithiwr cynnal a chadw. Disgrifiodd 
un y gweithiwr fel “very good” (“da iawn”) a dywedodd perthynas “Excellent care taker 
who fixes things almost immediately” (“Gofalwr rhagorol sy'n trwsio pethau bron yn 
syth”).
Dywedwyd wrthym fod y problemau cychwynnol â'r adeilad bellach wedi cael eu datrys, 
ond mae'r bobl yn cael ychydig o anhawster symud o gwmpas y tu allan i'r adeilad 
oherwydd cerrig mân a thyllau.

Ni wnaethom ymweld â'r bobl yn eu cartrefi oherwydd COVID-19. 
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Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Wedi'i gyflawni 

Y meysydd i'w gwella a'r camau a nodwyd yn yr arolygiad blaenorol neu ers hynny. 
Heb ei gyflawni

Dim

Meysydd lle y mae angen gweithredu ar unwaith

Dim

Meysydd lle y mae angen gwneud gwelliannau

Dim

Dyddiad Cyhoeddi 16/04/2021


