
1 

Deintyddiaeth 

Ymchwiliad i weld a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio'r bwlch mewn 

anghydraddoldebau iechyd y geg ac ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn 

pandemig COVID-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol. 

Tystiolaeth a ddarparwyd i Bwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd 

Yr Athro Ivor G. Chestnutt 

Athro ac Ymgynghorydd Anrhydeddus Iechyd Deintyddol y Cyhoedd 

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd 

5 Medi 2022 

HSC(6)-07-22 Papur 2 / Paper 2



2 
 

 

Cyflwyniad 

1. Cyflwynir y dystiolaeth hon ar gais y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol cyn 

darparu tystiolaeth ar lafar i'r pwyllgor yn ei wrandawiad llafar ar 19 Hydref 2022. 

 

Ystyriaethau 

2. Mae'r pwyllgor wedi cyflwyno’r ymholiadau a amlinellir yn Nhabl 1. Darperir fy 

nhystiolaeth, lle mae gennyf ddigon o wybodaeth i gadarnhau neu brofiad i'w hateb, 

ar y tudalennau canlynol. 

 

Tabl 1 Ystyriaethau a ddiffinnir gan y pwyllgor yn ei ddogfen ymgynghori. 

 

Mae'r pwyllgor yn ystyried y canlynol: 

1. I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig a 

sut orau i ddal i fyny â'r ôl-groniad mewn gofal deintyddol sylfaenol, gwasanaethau 

ysbyty a gwasanaethau orthodontig. 

 

2. Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys y nifer sy'n manteisio ar ofal 

deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru ar ôl ailddechrau gwasanaethau, a'r angen 

am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i sicrhau'r cyhoedd bod practisau deintyddol 

yn amgylcheddau diogel. 

 

3. Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig mewn ardaloedd 

gwledig ac ardaloedd sydd â lefelau uchel o angen. 

 

4. Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailgychwyn rhaglen y Cynllun Gwên a’r 

cyfle i’w hehangu i blant rhwng chwech a deg oed; dealltwriaeth well o anghenion 

iechyd y geg pobl rhwng 12 a 21 oed; y capasiti sydd gan wasanaethau cartref 

deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (y rhaglen ‘Gwên 

am Byth’); ac i ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld 

ymarferwyr preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles 

a morâl y gweithlu. 

 

5. Y cyfle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach. 

 

6. Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng Nghymru, gan gynnwys 

buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer y dyfodol. 

 

7. Effaith yr argyfwng costau byw ar y gwaith o ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth 

yng Nghymru a mynediad atynt. 
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Ystyriaeth 1: I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau 

i fod yn gyfyngedig a sut orau i ddal i fyny â'r ôl-groniad mewn gofal 

deintyddol sylfaenol, gwasanaethau ysbyty a gwasanaethau orthodontig. 

 

3. Ar hyn o bryd, dylanwadir ar ddeintyddiaeth y GIG gan nifer o ffactorau sydd, gyda'i 

gilydd, wedi cyfuno i effeithio ar fynediad at ofal. Mae'r rhain yn berthnasol i’r gwaith 

o ddarparu gwasanaethau deintyddol yn y dyfodol. Mae’r rhain yn cynnwys y 

canlynol: 

a. Effeithiau uniongyrchol y pandemig 

b. Cyfyngiadau Contract y GIG 2006 

c. Ansicrwydd ynghylch effaith diwygio contractau 

d. Prinder yn y gweithlu 

 

4. Dangosir effaith y pandemig ar ofal deintyddol y GIG yn Ffigur 1, lle gellir gweld bod 

canran yr oedolion yng Nghymru a oedd wedi derbyn gofal deintyddol y GIG yn ystod 

y ddwy flynedd flaenorol wedi gostwng o 52% cyn y pandemig i 33% ar 31 Rhagfyr 

2021. Gostyngodd y ffigurau cyfatebol ar gyfer plant o 68% i 44%. 

 

Ffigur 1 Canran yr oedolion a'r plant a gafodd eu trin o dan gontract Gwasanaeth 

Deintyddol Cyffredinol y GIG yn ystod y ddwy flynedd flaenorol (STATS Cymru 2022). 

 

 



4 
 

 

Effeithiau uniongyrchol y pandemig 

5. Effeithiodd y pandemig ar ofal deintyddol y GIG mewn sawl ffordd. Yn y camau 

cychwynnol, caeodd llawer o ddeintyddfeydd neu roeddent yn gallu cynnig gofal brys 

yn unig. Ymhen amser, wrth i effeithiau'r feirws COVID-19 ddod yn gliriach a bod 

cyfarpar diogelu personol priodol ar gael, cynyddodd y gweithgarwch, ond roedd yn 

dal i gael ei leihau oherwydd yr angen am fwy o fesurau atal a rheoli heintiau a mwy o 

fylchau neu “amser segur” rhwng cleifion. Mae hyn bellach wedi'i leihau'n sylweddol 

gan fod y bygythiad o'r feirws wedi lleihau mewn poblogaeth sydd wedi'i brechu'n 

ddigonol. 

 

Cyfyngiadau'r contract cyfredol 

6. Effeithiodd y pandemig ar gapasiti mewn ffyrdd eraill. Roedd economeg llawer o 

bractisau'r GIG yn dibynnu ar weld nifer fawr o gleifion ag angen isel yn mynychu ar 

gyfnodau triniaeth a oedd yn fwy na'r hyn sy'n gwbl angenrheidiol. Mae'r pandemig 

wedi torri'r model hwnnw. 

 

7. Dylai'r symudiad diweddar gan Lywodraeth Cymru i gyfyngu ar archwiliadau 

deintyddol ar gyfer cleifion risg isel greu capasiti ychwanegol i weld mwy o gleifion ag 

anghenion uchel, er bod faint yn fater i'w ddamcaniaethu. 

 

8. Mae'r diwygiadau yn y contract ar gyfer 2022/23 yn ei gwneud yn ofynnol i 25% o 

gleifion fod yn “gleifion newydd”, h.y. cleifion na chawsant eu gweld yn y practis yn y 

pedair blynedd flaenorol. Bydd yn dod yn glir rhwng nawr a diwedd mis Mawrth 2023 

i ba raddau y bydd hyn yn bosibl yn ymarferol.  

 

9. Fodd bynnag, yn fy marn i, er bod datgysylltiad rhwng y wobr am weld cleifion angen 

isel yn hytrach na chleifion angen mawr, bydd y system yn ei chael hi'n anodd. Roedd 

hynny'n fethiant sylfaenol yng nghontract 2006. Trafodir hyn ymhellach o dan 

Ystyriaeth 3 isod. 

 

10. Hyd yn hyn, mae’r gwaith o ddiwygio'r contract wedi canolbwyntio’n gywir ar 

wasanaeth sy'n fwy ataliol, ond ni all hynny fod ar draul iawndal wedi'i deilwra i 

anghenion triniaeth cyfredol a’r risg o glefyd. 

 

Ansicrwydd ynghylch sut olwg fydd ar y contract diwygiedig 

11. Mater arall wrth ailadeiladu'r gwasanaeth yw ansicrwydd ynghylch diwygio 

contractau. Cyn y flwyddyn ariannol 2022/23, dim ond ar y funud olaf y cyhoeddwyd 

manylion y contract gan Lywodraeth Cymru, gan wneud y gwaith o gynllunio yn 

anodd iawn i ymarferwyr a byrddau iechyd. Roedd rhesymau dealladwy am hynny, 
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ond mae'n hanfodol bod y cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, a sut olwg 

fydd ar y contract yn 2023/24, yn cael eu gwneud yn glir cyn gynted â phosibl ac 

ymhell cyn mis Mawrth 2023. 

 

Prinder yn y gweithlu  

12. Mae anawsterau wrth recriwtio cymdeithion newydd (deintyddion iau) yn broblem yn 

yr adferiad. Ar ben hynny, mae prinder cronig o nyrsys deintyddol ar hyn o bryd. Mae 

Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn gweithio i fynd i'r afael â recriwtio a hyfforddi 

nyrsys deintyddol. Mae'n amhosibl gweithredu heb yr aelodau hanfodol hyn o'r tîm 

deintyddol. Mae denu deintyddion iau a'r staff cymorth priodol yn bryderon dilys i'r 

contractwyr hynny a fyddai'n ystyried ehangu eu darpariaeth ddeintyddol yn y GIG. 

 

Ystyriaeth 2:  Gwell gwybodaeth am iechyd y geg, gan gynnwys y nifer sy'n 

manteisio ar ofal deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru ar ôl ailddechrau 

gwasanaethau, a'r angen am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i sicrhau'r 

cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 

 

Gwybodaeth am iechyd y geg 

13. Mae'r mecanwaith ar gyfer monitro'r nifer sy'n manteisio ar wasanaethau deintyddol 

cyffredinol y GIG yn dda. Mae'n ofynnol i ymarferwyr deintyddol gyflwyno manylion 

cleifion y GIG a welir i Awdurdod Gwasanaethau Busnes y GIG. Mae hyn yn digwydd 

yn electronig ac, felly, mae cofnodion cywir o faint o gleifion sydd wedi cael eu gweld 

a pha weithdrefnau sydd wedi cael eu cynnal ar gael. Dyma'r mecanwaith a 

ddefnyddir i fonitro contractau'r GIG a thalu deintyddion. 

 

14. Nid oes storfa ganolog o wybodaeth am nifer y cleifion sy'n cael eu trin yn breifat. 

 

Pryderon cleifion ynghylch diogelwch 

15. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth bod cleifion yn pryderu'n ormodol am 

fynychu practisau deintyddol ar ôl y pandemig. Yn amlwg, mae cyfran o'r boblogaeth 

yn bryderus ynghylch ymweld â'r deintydd, a wastad wedi bod, ond nid yw'n glir bod 

hyn wedi gwaethygu oherwydd y pandemig, na bod cleifion yn fwy pryderus am ddal 

COVID-19 mewn amgylchedd deintyddol nag y maent mewn mannau eraill yn y 

gymuned. Nid wyf yn gweld angen am ymgyrch a ariennir gan y llywodraeth i 

sicrhau’r cyhoedd bod practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 
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Ystyriaeth 3: Cymhellion i recriwtio a chadw deintyddion y GIG, yn enwedig 

mewn ardaloedd gwledig ac ardaloedd sydd â lefelau uchel o angen. 

 

Llai o awydd am fod yn berchen ar bractis deintyddol y GIG 

16. Mae darparu digon o ddeintyddion mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell yng 

Nghymru wedi bod yn broblem ers canol y 1990au o leiaf. Nid yw'r model 

traddodiadol o bractis deintyddol lle mae un neu ddau ddeintydd yn ymarfer o dŷ 

Fictoraidd wedi’i addasu yn bosibl bellach nac, yn wir, yn briodol. Mae trafodaeth â 

deintyddion sydd newydd raddio yn awgrymu bod llawer llai yn dyheu am fod yn 

berchen ar eu practis eu hunain. Mae mwy o ffocws ar gydbwysedd rhwng bywyd a 

gwaith, a phryderon ynghylch y gallu i brynu cartref teuluol a dyled myfyrwyr ac ati, 

yn golygu nad yw llawer am gael y “drafferth” o fod yn berchen ar bractis deintyddol 

a'i redeg. Os ydynt, maent yn gweld hynny i raddau helaeth fel bod yn y sector 

annibynnol, yn rhydd o gyfyngiadau canfyddedig deintyddiaeth y GIG. 

 

Cyrff corfforaethol a chyflenwad deintyddion sydd wedi'u hyfforddi dramor 

17. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, mae ardaloedd gwledig ac anghysbell wedi dod 

yn ddibynnol iawn ar gorfforaethau deintyddol (cwmnïau sy'n cyflogi deintyddion ac 

sydd â chontractau gyda byrddau iechyd) i ddarparu gofal deintyddol. Roedd y 

cwmnïau hyn yn ddibynnol iawn ar ddeintyddion tramor. Mae dau ffactor wedi 

cyfuno i gyfyngu ar y cyflenwad presennol o ddeintyddion tramor. Mae ardaloedd 

gwledig yng Nghymru wedi bod yn ddibynnol ar ddeintyddion o ddwyrain Ewrop. Er 

bod rhai wedi ymgartrefu a gwneud eu cartref yng Nghymru, mae llawer wedi 

dychwelyd i'w mamwlad. Mae'n anodd penderfynu i ba raddau y mae Brexit a'r 

pandemig wedi dylanwadu ar hyn.  

 

18. Nid oes prinder deintyddion sydd wedi cymhwyso mewn rhannau eraill o'r byd a 

hoffai ddod i ymarfer yn y Deyrnas Unedig, ond, yn wahanol i raddedigion 

Ewropeaidd cyn Brexit, nid oes cydnabyddiaeth ddwyochrog o'u cymhwyster 

deintyddol. Mae hyn yn briodol gan fod safonau hyfforddi yn amrywio ledled y byd. Er 

mwyn gweithio yn y DU, rhaid i raddedigion o'r tu allan i'r UE sefyll a llwyddo mewn 

Arholiad Cofrestru Tramor a hwylusir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol. Mae hyn 

yn creu “gwddf potel” sylweddol iawn o ran argaeledd deintyddion tramor i weithio 

yn y DU. I grynhoi, nid yw deintyddiaeth yn yr un sefyllfa â phroffesiynau gofal iechyd 

eraill lle gellir mynd i'r afael â phrinder yn y gweithlu yn gyflym trwy fewnforio staff. 

 

Ardaloedd lle mae angen deintyddol mawr, mynediad i ofal a chymhellion i ofalu am gleifion ag 

angen mawr 
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19. Yn draddodiadol, roedd ardaloedd ag anghenion deintyddol uchel yn ddeniadol i 

ymarferwyr y GIG. Roedd digon o waith, ac roedd llawer o gleifion wedi'u heithrio 

rhag talu taliadau'r GIG, a oedd yn gwneud ymarfer mewn ardaloedd o'r fath yn 

ddeniadol. Fodd bynnag, roedd contract 2006, gyda'r anghymhellion sylweddol i 

dderbyn cleifion ag angen mawr, yn golygu bod y gwaith o ddarparu deintyddiaeth y 

GIG mewn ardaloedd ag angen mawr yn fwy o her nag o'r blaen. 

 

20. Mae diwygiadau i gontract deintyddol y GIG yn 2022/23 yn gofyn bod 25% o'r cleifion 

a welir yn “newydd” i'r practis, h.y. nad ydynt wedi mynychu'r practis hwnnw o fewn 

y pedair blynedd diwethaf. Dylai hyn helpu i wella mynediad yn yr un modd â'r 

penderfyniad diweddar gan Lywodraeth Cymru i fandadu apwyntiadau “archwilio” llai 

aml ar gyfer cleifion risg isel. 

 

21. Croesewir y canolbwyntio ar atal wrth ddiwygio contractau a dylai, ar y cyd â 

pholisïau mwy sylfaenol (er enghraifft, y “dreth siwgr”), atal clefydau deintyddol a 

mynd i'r afael ag anghydraddoldebau. 

 

22. Fodd bynnag, roedd methiant sylfaenol contract 2006, lle roedd yr un nifer o unedau 

gweithgarwch deintyddol ar gael gwaeth beth oedd anghenion y claf ac roedd y wobr 

am drin un ceudod yr un fath â faint bynnag mwy oedd eu hangen. Er bod unedau 

gweithgarwch deintyddol wedi'u gwaredu yng Nghymru, fy marn i yw bod angen i'r 

system dalu mwy i ddeintyddion am weld claf ag angen mawr. Nid yw ffi gyffredinol 

waeth beth fo angen y claf yn gwneud synnwyr. 

 

23. Mae un mater arall yn ymwneud â'r ffocws ar gyfrif rhifau a mynediad. Mae’n amlwg 

dweud, os yw deintyddion yn derbyn mwy o gleifion ag anghenion uwch, yna ni ellir 

disgwyl iddynt weld yr un nifer o gleifion ag o'r blaen. 

 

Cymysgedd sgiliau fel ateb i brinder yn y gweithlu 

24. Mae 30 blynedd wedi bod ers i Adroddiad Nuffield argymell y dylid gwneud mwy o 

ddefnydd o gymysgedd sgiliau i ddarparu gofal deintyddol. Er bod gwaith ymchwil 

diddiwedd wedi'i wneud a bod papurau wedi'u cyhoeddi ar y pwnc, ychydig o 

gynnydd sylweddol sydd wedi'i wneud o ran hwyluso cymysgedd sgiliau o fewn gofal 

deintyddol sylfaenol y GIG i ddarparu gwasanaeth sy'n canolbwyntio ar atal (y tu 

hwnt i ddigennu a sgleinio dannedd). Mae deintyddiaeth yn llusgo ymhell y tu ôl i faes 

meddygaeth yn y defnydd o gymysgedd o sgiliau. Mae angen hyrwyddo sut mae 

therapyddion deintyddol, a hylenyddion deintyddol i raddau llai, yn cael eu defnyddio 

yn y Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol a mynd ar drywydd newidiadau 

angenrheidiol i ddeddfwriaeth. 

 

Bwrsariaethau a chymhellion 
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25. Yn ystod y ddau ddegawd diwethaf, rwyf wedi gweld sawl cynllun bwrsariaeth yn 

mynd a dod. Fe’u dyluniwyd gyda'r bwriad o ddenu pobl ifanc o ardaloedd gwledig ac 

anghysbell i astudio deintyddiaeth ac i ddychwelyd i'w milltir sgwâr. Mae'r rhain wedi 

bod yn anodd eu gweithredu ac nid ydynt wedi bod yn llwyddiannus iawn. 

 

26. Yn unol â'i hagenda ehangu mynediad, mae gan Brifysgol Caerdydd raglen 

gynhwysfawr a gynlluniwyd i hwyluso ac annog ceisiadau i’r Ysgol Deintyddiaeth gan 

ymadawyr ysgol yng Nghymru nad yw eu cefndir efallai wedi eu harwain i feddwl am 

ddeintyddiaeth fel gyrfa. 

 

27. Dros y blynyddoedd, mae GIG yr Alban wedi cynnal rhaglenni penodol i gymell 

deintyddion mewn ardaloedd gwledig ac anghysbell ac efallai y byddai'n werth 

ailedrych ar y rheiny i weld a allai dysgu gan y rhain nodi dulliau sy'n berthnasol yng 

Nghymru. 

 

Ystyriaeth 4:  Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailgychwyn 

rhaglen y Cynllun Gwên a’r cyfle i’w hehangu i blant rhwng chwech a deg 

oed; dealltwriaeth well o anghenion iechyd y geg pobl rhwng 12 a 21 oed; y 

capasiti sydd gan wasanaethau cartref deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai 

sy'n byw mewn cartrefi gofal (y rhaglen ‘Gwên am Byth’); ac i ba raddau y 

mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr 

preifat, ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen. Lles a 

morâl y gweithlu. 

Cynllun Gwên 

28. Mae’r Cynllun Gwên yn rhan allweddol o gynllun gwella cenedlaethol Cymru ar gyfer 

iechyd y geg. Dechreuodd y rhaglen brwsio dannedd hon yn y feithrinfa a'r ysgol yn 

2009, ac mae'n allweddol i weithredu a chymdeithasu brwsio dannedd ddwywaith y 

dydd ymhlith y plant hynny sydd fwyaf tebygol o ddioddef pydredd deintyddol. Caiff 

ei hategu gan ddarparu “pecynnau cartref” i gartrefi lle efallai na fydd brwsys 

dannedd a phast dannedd yn fforddiadwy. Mae'r cynllun wedi bod yn destun 

adolygiad o'r blaen gan y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc (Pedwerydd Senedd) a’r 

Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Pumed Senedd).  

 

29. Cyn y pandemig (2018/19), roedd 90,602 o blant, a fynychodd 1,396 o feithrinfeydd 

ac ysgolion cynradd, yn brwsio eu dannedd bob dydd. Roedd hynny'n cynrychioli 82% 

o feithrinfeydd cymwys. 
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Ffigur 2 Newidiadau yn nifer yr achosion o bydredd deintyddol ymhlith plant pump oed 

yng Nghymru 2007 — 2016 yn ôl cwintel amddifadedd. 

 

30. Mae newidiadau ym mynychder pydredd dannedd rhwng 2007/08 a 2016/17 (Ffigur 

2) yn dangos bod lefelau pydredd dannedd wedi dechrau gostwng ar ôl dau ddegawd 

o ddiffyg cynnydd yn dilyn cyflwyno'r rhaglen Cynllun Gwên. Ar adeg yr arolwg 

diwethaf yn 2016, roedd nifer yr achosion o bydredd yn y cwintel mwyaf difreintiedig 

o'r boblogaeth wedi gostwng i 42.2%, gan gyrraedd y targed lleihau tlodi plant a 

osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn 2006 (y lefel honno o bydredd yn y cwintel 

mwyaf difreintiedig yn 2020 i ostwng i'r hyn a welwyd yn y cwintel difreintiedig canol 

yn 2006). 

 

31. Bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r arolwg a oedd yn cael ei gynnal yn 2020 oherwydd y 

pandemig. Byddwn yn cynnal arolwg o blant pump oed mewn ysgolion yn y flwyddyn 

academaidd 2022/23 sydd ar ddod. Bydd yr arolwg hollbwysig hwn yn ein galluogi i 

benderfynu a yw'r enillion mewn iechyd y geg ymhlith plant pump oed a welwyd yn 

ystod y degawd cyn 2020 wedi'u cynnal, neu a yw nifer yr achosion o bydredd wedi 

aros yr un peth neu wedi gwaethygu. 

 

32. Cafodd llawer o'r staff sy'n cyflwyno'r rhaglen Cynllun Gwên eu hadleoli yn ystod y 

pandemig — gan amlaf i ganolfannau brechu. Maent wedi dychwelyd ac yn 

gweithio'n galed i ailsefydlu'r rhaglen. Nid ydym wedi dod ar draws anawsterau neu 

amharodrwydd sylweddol ar ran ysgolion i ailgysylltu â'r rhaglen. 
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33. Fodd bynnag, nid wyf yn argymell ehangu'r rhaglen i blant hŷn. Yn syml, nid yw'r 

gweithlu ar gael i wneud hyn. Ymhellach, ethos y Cynllun Gwên yw sefydlu brwsio 

dannedd ddwywaith y dydd mewn cartrefi lle na fyddai hynny'n digwydd fel arall. 

Wedi digwydd, mae'n debyg bod enillion gostyngol wrth gynnal cynllun brwsio 

dannedd mewn ysgolion ymhlith plant rhwng chwech a deg oed. 

 

34. Gwnaethom gwblhau arolwg o bobl ifanc (18-25 oed) yn 2019 ac mae'r canfyddiadau 

ar gael yn WELSH Dental Survey Of 18-25 YEAR OLDS (caerdydd.ac.uk). Mae hyn yn rhoi 

dealltwriaeth i ni o anghenion iechyd y geg a gofynion y grŵp oedran hwn. Dangosir statws 

llafar hunan-gofnodedig y rhai a gyfwelwyd yn yr arolwg yn Nhabl 2. 

 

Statws 
hunan-
gofnodedig 

Da iawn Da Gweddol Gwael Gwael iawn 

Canran 
adrodd 

13.4 43.6 30.5 9.8 2.7 

 

Tabl 2 Statws hunan-gofnodedig iechyd y geg ymhlith pobl 18-25 oed yng Nghymru. (Uned 

Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru, 2020) 

 

Gwasanaethau cartref deintyddol ar gyfer pobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal 

35. Roedd telerau contract 2006 yn gwneud darpariaeth gofal deintyddol cartref yn llai 

deniadol i ymarferwyr deintyddol cyffredinol. Er bod rhai ymarferwyr yn cadw 

cysylltiadau â rhai cartrefi gofal, mae hyn yn aml yn cael ei ddarparu ar sail breifat. 

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn darparu gwasanaethau cartref i raddau 

amrywiol ledled Cymru, er yn aml fel gwasanaeth adweithiol yn hytrach nag unrhyw 

ddarpariaeth gofal arferol.  

 

Gwên am Byth 

36. Mae Gwên Am Byth yn rhaglen ar gyfer cartrefi gofal i bobl hŷn. Ei nod yw sicrhau 
bod y canlynol yn wir mewn cartrefi gofal sy'n cymryd rhan: 

• bod polisi gofal y geg cyfredol ar waith 

• bod staff yn cael eu hyfforddi mewn gofal y geg (gan gynnwys ar yr adeg sefydlu) 
a bod y cartref yn cadw cofrestr o hyfforddiant 

• bod preswylwyr yn cael asesiad gofal y geg ar gyfnodau priodol i nodi unrhyw 
newidiadau a fydd yn effeithio ar iechyd eu ceg 

• bod asesiad yn arwain at gynllun gofal unigol, wedi'i gynllunio i gefnogi hylendid 
y geg da arferol, sy'n cael ei adolygu'n rheolaidd 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/2447677/Wales-18-25-Dental-Survey-Report-for-Years-1-and-2-August-2020.pdf
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• bod cartrefi gofal yn ymwybodol o sut i sicrhau mynediad amserol at ofal a 
thriniaeth ddeintyddol briodol pan fo angen 
 

37. Yn 2021-2022, roedd 299 o gartrefi gofal yn cymryd rhan lawn yn y rhaglen ac roedd 
199 yn cymryd rhan yn rhannol. Mae 1,266 o gartrefi gofal/nyrsio cofrestredig yng 
Nghymru. 

 

I ba raddau y mae cleifion (yn enwedig cleifion risg isel) yn dewis gweld ymarferwyr 

preifat ac a oes risg o greu gwasanaeth iechyd deintyddol dwy haen 

38. Nid oes data a gedwir yn ganolog ar nifer y cleifion sy'n dewis cael eu gofal deintyddol 

yn breifat yng Nghymru i ateb y cwestiwn hwn gyda chywirdeb. Mae tystiolaeth 

anecdotaidd yn awgrymu bod nifer fwy o gleifion nag erioed naill ai'n dewis, neu'n 

cael eu gorfodi, i gael eu gofal deintyddol y tu allan i'r GIG. Mae hyn bellach wedi bod 

yn wir ers tri degawd, gyda’r drifft sylweddol cyntaf i'r sector preifat yn cael ei achosi 

gan anhapusrwydd gyda chontract deintyddol diwygiedig a gyflwynwyd yn 1990. 

 

39. Mae'r cwestiwn o wasanaeth iechyd deintyddol dwy haen yn un diddorol. Gellid 

dadlau bod hyn eisoes yn bodoli. Nid yw llawer o'r datblygiadau ym maes 

deintyddiaeth ar gael fel mater o drefn drwy'r GIG. Mae mewnblaniadau deintyddol a 

gwynnu dannedd yn ddwy eitem o ofal a ddymunir yn fawr gan gleifion nad ydynt ar 

gael drwy'r GIG ac felly maent ond ar gael i'r rhai sy'n gallu eu fforddio. Mae gwynnu 

dannedd yn weithdrefn gosmetig ac mae'n afresymol disgwyl i hynny gael ei darparu 

o dan system gofal iechyd a ariennir gan y wladwriaeth. 

 

40. Yr hyn sy'n fwy perthnasol i'r ymholiad hwn yw beth yn union y dylai gwasanaethau 

deintyddol cyffredinol a ariennir gan y wladwriaeth ei ddarparu? Mae canfyddiad, 

neu efallai esgus, yn parhau bod yr holl ofal deintyddol angenrheidiol yn cael ei 

ddarparu gan wasanaethau deintyddol cyffredinol y GIG. Nid yw hynny'n wir a 

chredaf ei bod yn hen bryd cael diffiniad clir ac esboniad i'r cyhoedd o'r hyn sydd ar 

gael a’r hyn nad yw ar gael trwy ofal a ariennir gan y wladwriaeth. 

 

41. Er enghraifft, os cymerwn ddarparu dannedd gosod rhannol, sy'n angenrheidiol pan 

fydd claf wedi colli nifer o ddannedd. Mewn sawl achos, bydd dannedd gosod gyda 

sylfaen fetel yn ateb gwell na dannedd gosod plastig. Fodd bynnag, mae'r ffïoedd 

presennol sy'n daladwy gan y GIG yn golygu nad yw darparu dannedd gosod metel yn 

hyfyw ac, fel arfer, dim ond os yw'n gallu fforddio talu'n breifat y gall claf gael 

dannedd gosod metel. O ystyried y sylfaen ariannu bresennol, nid yw’n realistig 

meddwl y gall y pwrs cyhoeddus ariannu popeth y gall cleifion elwa arno, hyd yn oed 

pan nad ydym yn trafod triniaethau pen uchel neu gosmetig. Daeth y ffaith na all y 

wladwriaeth fforddio talu am yr holl ofal deintyddol y gall y cyhoedd ei ddefnyddio yn 

amlwg bedair blynedd ar ôl sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol pan gyflwynwyd 

cyd-daliadau cleifion am ofal deintyddol ym 1952. 
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42. Rwy'n deall yr anawsterau gwleidyddol wrth egluro'r hyn sydd ar gael a'r hyn nad yw 

ar gael drwy ofal a ariennir gan y wladwriaeth. Efallai ei bod yn bryd i hynny gael ei 

wneud yn glir (drwy restr glir o driniaethau syml y bydd y GIG yn talu amdanynt ar 

gyfradd briodol) ac i'r mater gael ei enwi – mae eisoes gennym system gofal 

deintyddol dwy haen.  

 

 

Ystyriaeth 5: Y cyfle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol 

ymhellach. 

43. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn chwarae rôl sylfaenol wrth ddarparu 

gwasanaethau i'r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru. Mae cwmpas y 

gwasanaeth wedi'i ddiffinio'n dda mewn cylchlythyr iechyd diweddar. 

Swyddogaethau'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yw:  

Darparu gofal i'r rhai sy'n agored i niwed 

44. Mae pobl sy’n agored i niwed yn aml mewn mwy o berygl o gael clefyd deintyddol a 

geneuol ac maent yn debygol o gynnwys y rhai nad ydynt yn gallu gwneud y canlynol: 

• cydweithredu â gofal deintyddol arferol 

• deall yr angen am ofal deintyddol a hylendid geneuol da 

• cynnal hylendid geneuol da heb gymorth 

• cyrchu gwasanaethau deintyddol yn rhwydd (e.e. cleifion sydd angen teclyn codi 

i'w trosglwyddo i'r gadair ddeintyddol) 

Gallant hefyd fod yn bobl sydd fel a ganlyn: 

• pobl ag anghenion iechyd cymhleth a all gynnwys anghenion meddygol, corfforol 

neu iechyd meddwl 

• pobl dan anfantais gymdeithasol, gan gynnwys ceiswyr lloches, pobl ddigartref a 

phobl ag  

anhwylderau camddefnyddio sylweddau 

• plant sy'n derbyn gofal neu blant â chlefyd deintyddol yr effeithir arnynt yn 

ddifrifol a/neu nad ydynt yn cael eu cymryd am ofal deintyddol 

• pobl hŷn eiddil ac agored i niwed, gan gynnwys y rhai sy'n byw gyda dementia a 

phobl sy'n byw mewn cartrefi gofal nad ydynt yn gallu cael gofal drwy'r 

Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol 

 

Gwasanaethau deintyddol arbenigol 

45. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol wedi darparu rhai gwasanaethau arbenigol 

(ar lefel Haen 2) mewn rhai meysydd. 

 



13 
 

Cyflwyno'r rhaglenni gwella cenedlaethol ar gyfer iechyd y geg 

46. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn gyfrifol am ddarparu rhaglenni Cynllun 

Gwên a Gwên am Byth. 

Epidemioleg 

47. Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus 

Cymru ac Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru yn gyfrifol am gynnal arolygon 

epidemiolegol ar iechyd y geg ac iechyd deintyddol yng Nghymru. 

 

48. Mae lle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach ond, cyn hynny, yn 

bwysicach fyth mae angen sefydlogi'r gwasanaethau presennol. Mae'r flaenoriaeth a 

roddir i'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol wedi amrywio mewn gwahanol fyrddau 

iechyd ac mae'r gwasanaeth yn fwy cadarn mewn rhai ardaloedd nag mewn 

ardaloedd eraill. Yn fy marn i, mae rhai byrddau iechyd wedi canolbwyntio ar y 

Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol ac wedi esgeuluso'r Gwasanaeth Deintyddol 

Cymunedol. 

 

49. Er bod lle i ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, dylai hyn ganolbwyntio ar y 

swyddogaethau craidd a amlinellir uchod. Nid yw'r Gwasanaeth Deintyddol 

Cymunedol wedi'i sefydlu i lenwi bylchau yn y Gwasanaeth Deintyddol Cyffredinol a 

achosir gan y problemau mynediad cyfredol.  

 

 

Ystyriaeth 6:  Gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeintyddiaeth y GIG yng 

Nghymru, gan gynnwys buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer 

y dyfodol. 

50. Fel y trafodwyd uchod, mae'r potensial i wario arian ar wasanaethau deintyddol yn 

ddiderfyn. Os oes arian ychwanegol ar gael, mae angen i'r cynllun i'w ddefnyddio gael 

ei gynllunio'n dda a'i ddefnyddio ar y cyd â chynllun cenedlaethol ar gyfer iechyd y 

geg. Yn rhy aml yn y gorffennol, darparwyd arian ychwanegol, ar y funud olaf, gydag 

amserlenni afresymol o fyr i gynllunio ar gyfer defnyddio'r arian mewn ffordd 

synhwyrol. 

 

51. Ni allaf wneud sylwadau ar gynlluniau awyru. 

  



14 
 

Ystyriaeth 7: Effaith yr argyfwng costau byw ar y gwaith o ddarparu 

gwasanaethau deintyddiaeth yng Nghymru a mynediad atynt. 

 

52. Nid oes amheuaeth y bydd rhai pobl yn gweld eu hadnoddau wedi'u hymestyn i'r 

pwynt na allant fforddio mynychu'r deintydd ar adeg o galedi economaidd. Mae 

archwiliadau a gofal deintyddol y GIG am ddim fel y rhestrir yn Nhabl 3. 

Tabl 3 Yr hawl i gael archwiliad a thriniaeth ddeintyddol am ddim yng Nghymru Ffioedd 

deintyddol ac eithriadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) | LLYW.CYMRU  

 

53. Fel gydag unrhyw system prawf modd, y rhai sydd fwyaf tebygol o ddioddef yw'r rhai 

sydd ond yn colli allan ar gymhwyso ar gyfer y budd-dal gan ychydig.  Rydym yn 

gwybod mai peidio â gwybod y gost sy’n broblem i gleifion yn aml, nid y gost ei hun.  

Nid yw unrhyw un eisiau wynebu'r cywilydd o fod mewn cadair deintydd ac yna 

darganfod bod y gost yn fwy nag y gellir ei fforddio. 

 

54. Er mwyn osgoi'r sefyllfa hon, mae'n ofynnol i ddeintyddion arddangos rhestr o 

daliadau a darparu amcangyfrif ysgrifenedig ar gyfer triniaeth cyn i'r gofal ddechrau. 

55. Fodd bynnag, mae taliadau am ofal deintyddol y GIG yn glir yn ôl tri band o driniaeth. 

Dangosir y taliadau cyfredol (ynghyd â'r taliadau cyfatebol yn Lloegr) yn Nhabl 4. 

Rydych chi'n cael archwiliadau deintyddol am ddim os ydych chi: 

• o dan 25 oed  

• 60 oed neu’n hŷn 

• Codir y tâl priodol am unrhyw driniaeth ddilynol o ganlyniad i'r archwiliad am ddim. 

Gallwch gael triniaeth ddeintyddol am ddim gan y GIG os yw'r canlynol yn wir pan fydd y 

driniaeth yn dechrau: 

• rydych o dan 18 oed 

• rydych yn 18 oed ac mewn addysg amser llawn 

• rydych yn feichiog neu wedi cael babi o fewn y 12 mis cyn i'r driniaeth ddechrau 

• rydych yn glaf mewnol y GIG a chaiff y driniaeth ei chyflawni gan ddeintydd yr ysbyty 

• rydych yn glaf allanol Gwasanaeth Deintyddol Ysbyty'r GIG (efallai y codir tâl am 

ddannedd gosod a phontydd) 

Mae gennych hawl hefyd i driniaeth ddeintyddol am ddim os yw'r canlynol yn wir pan fydd y 

driniaeth yn dechrau neu pan godir y tâl: 

• rydych chi neu'ch partner yn derbyn budd-daliadau penodol 

• rydych ar incwm isel (gweler y Cynllun Incwm Isel) 

• mae gennych hawl i dystysgrif eithrio credyd treth ddilys y GIG, neu wedi eich enwi 

ar dystysgrif eithrio credyd treth y GIG 

• Gallwch ddefnyddio gwiriwr ar-lein y GIG i weld a oes gennych hawl i gael cymorth. 

https://gov.wales/nhs-dental-charges-and-exemptions
https://gov.wales/nhs-dental-charges-and-exemptions
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Cwrs triniaeth Tâl i gleifion 2022/23 Tâl i gleifion 2022/23 

  Cymru Lloegr 

Band 1 £14.70 £23.80 

Band 2 £47.00 £65.20 

Band 3 £203.00 £282.80 

Triniaeth frys £14.70 £23.80 

Cwrs triniaeth Band 1 — Mae hwn yn cynnwys archwiliad, diagnosis (gan gynnwys pelydrau-X), cyngor ar sut i 

atal problemau yn y dyfodol, digennu a llathru os oes angen clinigol, a gofal ataliol fel defnyddio farnais 

fflworid neu ddeunydd selio holltau os yw'n briodol. 

Cwrs triniaeth Band 2 – Mae hwn yn cynnwys popeth a restrir ym Mand 1 uchod, yn ogystal ag unrhyw 

driniaeth bellach, fel llenwadau, gwaith sianel y gwreiddyn neu dynnu dannedd, ond nid eitemau mwy 

cymhleth a gwmpesir gan Fand 3. 

Cwrs triniaeth Band 3 – Mae hwn yn cynnwys popeth a restrir ym mandiau 1 a 2 uchod, ynghyd â choronau, 

dannedd gosod, pontydd a gwaith labordy arall.  

Triniaeth ddeintyddol frys – Mae hon yn cynnwys gofal brys mewn practis deintyddol gofal sylfaenol y GIG fel 

lleddfu poen neu lenwad dros dro. 

Tabl 4 Cymhariaeth o ffioedd deintyddol y GIG yng Nghymru a Lloegr. 

 

56. Er bod taliadau'r GIG yr un fath pan gyflwynwyd Contract 2006 yng Nghymru a Lloegr, 

mae gweinyddiaethau olynol yng Nghaerdydd wedi cynyddu taliadau'r GIG i raddau 

llai o gymharu â’r cynnydd yn Lloegr, gan arwain at y gwahaniaethau a welwyd yn 

Nhabl 4. 

 

57. Er y gellir dadlau bod hyn wedi arwain at golli refeniw i'r gwasanaeth, mae'n golygu 

bod cleifion yng Nghymru yn wynebu llai o daliadau am ofal y GIG nag yn Lloegr, a 

ddylai fod o fudd ar hyn o bryd i'r rhai y mae'n ofynnol iddynt gyfrannu at eu gofal. 
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PROFFIL 

Cyflwynwyd y dystiolaeth hon gan Ivor G. Chestnutt yn ei rôl fel Athro ac Ymgynghorydd 

Anrhydeddus mewn Iechyd Deintyddol y Cyhoedd ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Mae Ivor Chestnutt yn Athro Iechyd Deintyddol y Cyhoedd yn Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol 

Caerdydd, yn Ymgynghorydd Anrhydeddus i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, ac 

wedi’i gofrestru’n Arbenigwr mewn Iechyd Deintyddol y Cyhoedd. Mae'r Athro Chestnutt 

wedi gweithio ym maes iechyd deintyddol y cyhoedd yng Nghymru ers 23 mlynedd. 

Graddiodd o Brifysgol Caeredin a enillodd ei raddau MPH a PhD, fel ei gilydd, o Brifysgol 

Glasgow. Mae ganddo Gymrodoriaethau mewn Llawfeddygaeth Ddeintyddol gan Goleg 

Brenhinol y Llawfeddygon, Caeredin, Coleg Brenhinol y Meddygon a’r Llawfeddygon, 

Glasgow, a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon, Lloegr. Mae Ivor yn Gymrawd y Gyfadran 

Iechyd y Cyhoedd ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. 

Yn yr Ysgol Deintyddiaeth, roedd yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig (2011-2022) ac, 

yn ddiweddar, cwblhaodd gyfnod o chwe blynedd fel Cyfarwyddwr Clinigol Ysbyty 

Deintyddiaeth y Brifysgol. Mae'n arwain pecyn gwaith Iechyd y Geg yn y Ganolfan Ymchwil 

Gofal Sylfaenol a Gofal Brys, a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Yr Athro 

Chestnutt sy’n cynnal Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru ar ran Iechyd Cyhoeddus 

Cymru a Llywodraeth Cymru. 




