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Tystiolaeth i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Chweched Senedd - 
Deintyddiaeth 

Ymchwiliad i ystyried a yw Llywodraeth Cymru yn gwneud digon i bontio’r bwlch o ran 
anghydraddoldebau iechyd y geg, ac i ailadeiladu deintyddiaeth yng Nghymru yn dilyn 
y pandemig Covid-19 ac yng nghyd-destun costau byw cynyddol. 

Cyflwynir y dystiolaeth hon gan Lywodraeth Cymru ar gais y Pwyllgor Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol cyn y gwrandawiad llafar ar 17 Tachwedd 2022. 

Y prif bwyntiau 

1. Mae baich clefyd y geg yn parhau'n uchel yn y boblogaeth er ei fod, ar y cyfan, yn

anhrosglwyddadwy ac yn ataliadwy. Y prif glefydau yn y geg yw pydredd dannedd (caries)

a chlefyd y deintgig (periodontitis).

2. Mae pydredd dannedd yn cael cryn effaith ar wasanaethau iechyd y GIG, er bod modd ei

atal i raddau helaeth. Mae'n effeithio ar bobl ym mhob cyfnod yn eu bywydau a dyma'r

clefyd y geg mwyaf cyffredin mewn plant. Mae arolygon iechyd deintyddol a gynhaliwyd

ledled y DU wedi dangos cysylltiad cryf rhwng amddifadedd economaidd-gymdeithasol ac

iechyd deintyddol gwael1.

3. Gellir atal clefyd y geg drwy gyfuniad o addasiadau deietegol (llai o siwgr, alcohol, a

thybaco), brwsio’r dannedd yn rheolaidd gyda phast dannedd sy'n cynnwys fflworid, ac

arweiniad gan weithwyr deintyddol proffesiynol.

4. Ni ellir gwella iechyd y geg yn y boblogaeth drwy wasanaethau deintyddol yn unig, gan fod

angen i atal clefydau’r geg fod yn rhan annatod o strategaethau a rhaglenni atal ar lefel

poblogaeth, yn genedlaethol ac yn lleol.

5. Mae tystiolaeth o astudiaethau arsylwadol ac ymyriadol yn dangos y gall lefelau priodol o

fflworid atodol wneud pydredd dannedd mewn oedolion a phlant yn llai cyffredin ac yn llai

difrifol. Mae cynlluniau brwsio dannedd dan oruchwyliaeth ddyddiol mewn lleoliadau

blynyddoedd cynnar ac ysgolion cynradd yn effeithiol o ran lleihau pydredd dannedd ac

addasu ymddygiad iechyd ar lefel poblogaeth. Gallai fod o fudd ychwanegol rhoi farnais

fflworid, a hynny gan weithiwr proffesiynol, ar ddannedd cleifion risg uchel, yn blant ac yn

oedolion. Mae rhaglenni gwella iechyd y geg y boblogaeth (ee Cynllun Gwên) yn bwysig

er mwyn atal  anghydraddoldebau iechyd y geg rhag lledu.

6. Effeithiodd Covid-19 ar y ddarpariaeth gofal deintyddol, ac mae’n dal i fod mewn cyfnod

adfer. Mae'r effaith yn amlweddog a phellgyrhaeddol, gan effeithio ar fynediad at

wasanaethau, llif cleifion, cyflenwad gweithlu, ymddygiad gwella iechyd, cynnydd yn y

galw am wasanaethau brys ac argyfwng, a lles staff. Mae pryderon hirdymor ynghylch

cynaliadwyedd busnes a gwydnwch y system yn dod i'r amlwg.

7. Diwygio'r system ym maes deintyddiaeth yw'r weledigaeth yn y tymor canolig i drawsnewid

gwasanaethau iechyd y geg drwy sicrhau gwaith atal a gwella iechyd y boblogaeth ar

raddfa fwy. Mae'r rhaglen ddiwygio yn cydnabod yr angen i weithredu contract deintyddol

newydd ar gyfer y gwasanaethau deintyddol cyffredinol (dan gontract – contract a fyddai’n

newid y pwyslais oddi wrh fesur y driniaeth a ddarperir (sef sail yr Uned Gweithgarwch

Deintyddol) tuag at ganlyniad i’r boblogaeth2 sy'n seiliedig ar anghenion a risg.

8. Mae diwygio contractau yn ganolog i’r uchelgais ehangach o ddiwygio'r system. Mae

ehangu’r gwasanaethau deintyddol cymunedol a’u cefnogi yn hanfodol er mwyn mynd i'r

afael ag anghenion iechyd y geg mewn grwpiau agored i niwed a grwpiau sydd ar y cyrion.
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9. Nod diwygio'r system yw cael gwared ar yr hyn sy’n rhwystro defnyddio cymysgedd sgiliau 

o fewn timau deintyddol y GIG, gan gynnwys ehangu mynediad at hyfforddiant, caffael 

sgiliau gwell a datblygu gyrfa. 

 

Tystiolaeth  

 

1. I ba raddau y mae mynediad at ddeintyddiaeth y GIG yn parhau i fod yn gyfyngedig, 
a beth yw’r ffordd orau o ddal i fyny â'r ôl-groniad o ran gofal deintyddol sylfaenol, 
gwasanaethau ysbytai a gwasanaethau orthodontig. 

 
1.1. Mae'n debyg mai gwasanaethau deintyddol y GIG oedd y gwasanaeth gofal sylfaenol 

yr effeithiwyd arno fwyaf yn ystod y pandemig oherwydd bod cyfran uchel o 
ddeintyddiaeth weithredol yn cynnwys gweithdrefnau sy’n cynhyrchu aerosol. 
Gweithredwyd mesurau atal a rheoli heintiau llym er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo 
mewn lleoliadau deintyddol, i ddiogelu cleifion a staff. 
 

1.2. Ni wnaeth deintyddfeydd gau yn ystod y pandemig, ond fe wnaeth y gofynion mwy 
caeth o ran rheoli heintiau, cadw pellter corfforol, a mwy o ddefnydd o gyfarpar diogelu 
personol (PPE) olygu bod llai o bobl yn gallu cael gofal.  

 
1.3. Cafodd gwasanaethau deintyddol fuddsoddiad o £3m yn 2021/22 a chyllid 

ychwanegol £2m rheolaidd o 2022 ymlaen, wedi'i dargedu at wasanaethau deintyddol 
cyffredinol  a gwasanaethau deintyddol cymunedol.  

 
1.4. Ystyriwyd bod 2021/22 yn flwyddyn o ailosod ac adfer lle gofynnwyd i dimau 

deintyddol ganolbwyntio ar flaenoriaethu gofal brys, delio ag anghenion grwpiau 
agored i niwed, mynd i'r afael â'r ôl-groniad o driniaethiaethau sy'n deillio o leihau 
gwasanaethau deintyddol, law yn llaw ag ailgyflwyno trefn arferol o ran gofal arferol. 

 
1.5. Rhwng 2020/2, cafodd 980,201 o gleifion (30.9% o'r boblogaeth gyfan) ofal 

deintyddol, sef 732,000 o oedolion (28.8% o'r boblogaeth oedolion) a 250,000 o blant 
(39.4% o'r boblogaeth blant). Fodd bynnag, yn 2021-22, cofnodwyd 1.1 miliwn o 
gyrsiau triniaeth, sy'n gynnydd o 92.5% ers 2020/213. 

 
1.6. Triniaethau Band 1 oedd y band triniaeth mwyaf cyffredin, gan gyfrif am ychydig o dan 

hanner (461,494) o bob cwrs triniaeth. Roedd ychydig dros un rhan o bump o'r holl 
driniaethau (neu 230,106 o driniaethau) yn achosion brys/argyfwng.  

 
1.7. Cofnodwyd ychydig o dan 624,000 o archwiliadau yn 2021/22, a oedd yn fwy na dwbl 

(cynnydd o 114.4%) y nifer yn 2020-21 ond 59.6% yn is na’r lefelau cyn y pandemig. 
 

1.8. Mae cyfran fwy na'r arfer o hawliadau Band 2 (a chyfran is na'r arfer o hawliadau 
Band 1) yn ystod 2021/22, sy'n dangos bod cleifion ag anghenion mawr wedi’u 
blaenoriaethu.  
 

1.9. Mae nifer y triniaethau orthodonteg, radiograffau a 'thriniaethau eraill' i blant wedi 
dychwelyd i'r lefelau cyn y pandemig. 

 
1.10. Wrth gymharu data gweithgarwch yn ystod 20/21 a 21/22 â’r data ar gyfer y 

flwyddyn 19/20 cyn y pandemig gwelir bod  ‘ôl-groniad sylweddol o driniaethau’ mewn 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol . Mae sefyllfa debyg yn bodoli yng ngwledydd 
eraill y DU. Mae data gweithgarwch yn awgrymu y bydd y gwasanaethau deintyddol 
cyffredinol  yn parhau i adfer ac i ddarparu capasiti ychwanegol yn 2022/23. Fodd 
bynnag, mae'r ôl-groniad o driniaethau sy’n weddill, o ganlyniad uniongyrchol i'r 
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pandemig, yn dangos bod angen parhau i flaenoriaethu mynediad a gofal deintyddol 
i’r rhai mwyaf agored i niwed, y rhai â risg uchel, achosion brys, a phlant, yn hytrach 
na’r rhai sydd heb glefyd deintyddol a’r rhai sydd â risg isel, ond sy’n awyddus i gael 
archwiliadau rheolaidd.   
 

1.11. Bydd angen creu capasiti ychwanegol o fewn gofal sylfaenol i ddiwallu 
anghenion iechyd y geg a deintyddol y boblogaeth, yn ogystal â defnyddio 
newidiadau’r rhaglen ddiwygio i ganiatáu i wasanaethau deintyddol gofal sylfaenol 
weithio gyda gwasanaethau iechyd a gofal eraill yn lleol er mwyn sicrhau gofal 
rhagweithiol, ataliol, wedi'i gydlynu. Mae'n uchelgais yn y rhaglen ddiwygio i sicrhau 
bod deintyddiaeth yn cyd-fynd â’r system Datblygu Clystyrau ar Garlam.  
 

1.12. Mae'r rhaglen ddiwygio yn cyd-fynd â dogfen Llywodraeth Cymru 'Ymateb y 
Gwasnaethau Deintyddol ac Iechyd y Geg i Cymru Iachach' (2018), gan roi ar waith 
ddull gweithredu wedi'i seilio ar anghenion ar gyfer ddarparu deintyddiaeth y GIG 
ledled Cymru, a fydd yn:  

• Cynyddu mynediad i gleifion newydd ag anghenion mwy 

• Mabwysiadu dull ataliol o ofalu am bawb 

• Ymestyn y defnydd o ‘gymysgedd sgiliau’ fel rhan o’r agenda Iechyd Darbodus  

• Annog cleifion i fynychu apwyntiadau yn ôl yr angen. 
 

1.13. Nid oedd y contractau deintyddol blaenorol (1990 a 2006) yn mynd i'r afael ag 
amrywiadau yn anghenion iechyd y geg y boblogaeth. Nid oedd y contractau’n 
galluogi arloesi lleol wrth gomisiynu gwasanaethau, ac mae hyn yn cael  sylw o fewn 
y rhaglen ddiwygio. Cynigir disodli'r model Unedau Gweithgarwch Deintyddol 
presennol â system ariannu sy'n seiliedig ar anghenion. Treialwyd prototeip yn ystod 
y pandemig ac mae hwn yn cael ei addasu o fewn yr amrywiad contract presennol, 
cyn i’r newidiadau deddfwriaethol angenrheidiol gael eu gwneud.  

 
1.14. Dangosir effaith y pandemig ar fynediad at ddeintyddiaeth gofal sylfaenol yn 

Ffigur 1 (plant) a Ffigur 2 (oedolion) gydag arwyddion o adferiad yn y misoedd olaf. 
 

 
Ffigur 1: Nifer y plant a gafodd ofal deintyddol y GIG yn y 12 mis blaenorol hyd 
at y mis a ddangosir gan gynnwys y mis hwnnw 
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Ffigur 2: Nifer yr oedolion a gafodd ofal deintyddol y GIG yn y 24 mis blaenorol hyd at y 
y mis a ddangosir gan gynnwys y mis hwnnw 

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

deintyddol sylfaenol y GIG ledled Cymru yn dilyn ailddechrau gwasanaethau, a bod 
angen ymgyrch a ariennir gan y Llywodraeth i roi sicrwydd i’r cyhoedd bod 
practisau deintyddol yn amgylcheddau diogel. 

 
2.1. Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio ag asiantaethau eraill fel Arolygiaeth Gofal 

Iechyd Cymru (AGIC), Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP) 
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol, y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC) Awdurdod 
Gwasanaethau Busnes y GIG (NHSBSA), y Cynghorau Iechyd Cymuned ac Addysg 
a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) i rannu gwybodaeth sy'n ymwneud  â sicrwydd 
ansawdd a diogelwch ym maes deintyddiaeth. 
 

2.2. Mae practisau deintyddol yn cael eu harolygu gan AGIC. Mae AGIC yn rhoi sicrwydd 
annibynnol a gwrthrychol i'r cyhoedd o ran ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd 
gwasanaethau gofal iechyd ac mae'n gwneud argymhellion i sefydliadau gofal iechyd 
i hybu gwelliannau. 

 
2.3. Mae practisau wedi addasu'r amgylchedd clinigol er mwyn sicrhau diogelwch cleifion 

a staff.  
 

2.4. Mae tystiolaeth am weithgarwch yn dangos bod cleifion wedi dychwelyd i 
ddeintyddfeydd, er bod y cyfyngiadau sy’n parhau wedi lleihau capasiti a bod cleifion 
yn gorfod aros am apwyntiadau.  
 

2.5. Cynigiwyd canllawiau i bractisau, wedi'u cynnwys yn amrywiad contract 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol  2022/23, a'i hyrwyddo drwy ymgyrch gyhoeddus 
yn y cyfryngau ym mis Gorffennaf 2022, gyda'r nod o roi diwedd ar driniaethau 
diangen ac aneffeithiol. Targedwyd hon mewn tri maes: 
 

• Estyn y cyfnod galw'n ôl ar gyfer cleifion iach, risg isel. Yn 2004 cododd NICE 
amheuaeth am yr arfer safonol o alw pobl am archwiliad bob chwe mis. Daeth 
adolygiad Cochrane o’r system i'r casgliad hwn: “there is no evidence to support 
or refute the practice of encouraging patients to attend for dental check-ups at six-
monthly intervals”4.  Mae astudiaethau eraill sydd wedi'u cynllunio’n dda wedi nodi 
fel a ganlyn: “the evidence for using a one-recall-interval-fits-all protocol to reduce 
caries incidence was weak. Studies that addressed the impact of recall interval on 
caries incidence were methodologically weak. The evidence was not strong 
enough to support using any specific one-recall-interval-fits-all protocol for all 
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patients”5. Mae'r neges hon wedi cael ei defnyddio wrth gyfathrebu yn y cyfryngau 
cyhoeddus. 

• Dangosodd treial yn y DU nad oes budd clinigol cyffredinol i ddigennu a llathru 
(glanhau dannedd) rheolaidd bob 6 mis neu bob 12 mis.     

• Mae Pwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU wedi adolygu’r drefn sgrinio ar gyfer 
canser y geg, ac nid yw’n argymell sgrinio poblogaeth y DU am ganser y geg. Ni 
ellir defnyddio sgrinio canser y geg i gyfiawnhau archwiliadau bob 6 mis i gleifion 
risg isel. Anogir deintyddion i ddarparu cyngor ymyriadol sy’n pwysleisio’r risgiau 
i iechyd yn sgil smygu ac yfed gormod o alcohol, gan gyfeirio pobl at raglenni atal.  

 
2.6. Cydnabyddir bod rhai cleifion yn gwerthfawrogi'r apwyntiadau galw'n ôl, hyd yn oed 

pan nad oes rheswm dros hynny. Bydd newidiadau pellach mewn polisïau ac arferion 
clinigol yn gofyn am ymgysylltu parhaus rhwng cleifion a gweithwyr deintyddol 
proffesiynol.  

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

gwledig ac ardaloedd â lefelau o angen mawr. 
 

3.1. Mae nifer y deintyddion sydd â gweithgarwch y GIG wedi cynyddu ychydig bob 
blwyddyn ers i ddata tebyg gael ei gasglu o 2006-07 tan 2018-19. Bu gostyngiad bach 
yn 2019-20 a 2020-21 ond cynyddodd y nifer yn 2021-22.  
 

3.2. Cafodd 1,420 o ddeintyddion â gweithgarwch y GIG eu cofnodi yng Nghymru yn 2021-
22. Mae hyn yn cyfateb i 2,232 o bobl i bob deintydd sydd â gweithgarwch y GIG. 
 

3.3. Yn 2020-21, rhoddodd 132 o ddeintyddion (9.5% o'r holl ddeintyddion) y gorau i 
wneud gwaith y GIG, o'i gymharu â 123 o ddeintyddion (8.9%) a ddechreuodd wneud 
gwaith y GIG. 

 
3.4. Mae’n bwysig iawn bod strategaethau'r gweithlu yn cael eu gweithredu mewn modd 

hyblyg, ar sail monitro gofalus, er mwyn ymateb i anghenion poblogaeth sy'n newid. 
Ni ddylid ystyried y broses o gynllunio'r gweithlu deintyddol sy'n cysylltu iechyd y geg 
a gwella gwasanaethau fel digwyddiad "untro", ond fel un sy'n gallu addasu a newid. 
Dyma sail y rhaglen ddiwygio bresennol.  
 

3.5. Mae'r rhaglen diwygio deintyddol wedi amlinellu'r bwriad i ddatblygu cymysgedd 
sgiliau o fewn timau deintyddol, gan adlewyrchu'r cyfraniad  a wneir gan nyrsys 
deintyddol, hylenyddion, a therapyddion. Rhaid i’r gwaith o gynllunio'r gweithlu fod yn 
fwy uchelgeisiol na chynyddu niferoedd deintyddion.  
 

3.6. Mae Brexit a'r pandemig wedi effeithio ar recriwtio rhyngwladol. Gallai'r newidiadau 
Gorchymyn Adran 60 sydd ar fin digwydd o fewn cynnig cofrestru rhyngwladol y 
Cyngor Deintyddol Cyffredinol (Gorchymyn Deintyddion, Gweithwyr Gofal Deintyddol 
Proffesiynol, Nyrsys, Cymdeithion Nyrsio a Bydwragedd (Cofrestriadau Rhyngwladol) 
2022 helpu i recriwtio graddedigion rhyngwladol i ardaloedd gwledig lle mae angen 
mynediad at ddeintyddion. Bydd y Gorchymyn drafft yn rhoi hyblygrwydd i'r GDC 
gymhwyso ystod o opsiynau asesu wrth benderfynu a oes gan ymgeisydd DCP 
rhyngwladol yr wybodaeth, y sgiliau, a’r profiad angenrheidiol i ymarfer yn y DU.  

 
3.7. Mae swyddi gofal sylfaenol cyflogedig yn cael eu datblygu mewn gwasanaethau 

deintyddol cyffredinol . Mae’r cynllun hwn wedi'i lansio ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr ac mae'n cynnig cynllun swyddi arloesol, sy'n cynnwys 
gwasanaethau deintyddol cyffredinol  mewn ardal anghenion uchel ynghyd â 
chyfleoedd uwchsgilio mewn gwasanaethau deintyddol cymunedol neu ofal eilaidd.  
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4. Anghydraddoldebau iechyd y geg, gan gynnwys ailddechrau rhaglen y Cynllun 

Gwên a’r posibilrwydd o’i hehangu i blant 6-10 mlwydd oed; gwell dealltwriaeth o 
anghenion iechyd y geg pobl 12-21 oed; capasiti gwasanaethau deintyddol yn y 
cartref i bobl hŷn a'r rhai sy'n byw mewn cartrefi gofal (rhaglen 'Gwên am Byth'); a 
gofyn, 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: 

 
4.1. Rhaglen genedlaethol yw Cynllun Gwên, sy'n dilyn yr egwyddorion iechyd y cyhoedd 

o gyffredinoliaeth gymesur6. Mae'n seiliedig ar roi ar waith ddulliau a argymhellir mewn 
canllawiau gan NICE7. 
 

4.2. Mae Cynllun Gwên yn cynnwys rhaglen ataliol gyffredinol ar gyfer plant o’u 
genedigaeth, sydd wedi’i chynnwys hefyd yn rhan o raglen Plant Iach Cymru, a 
rhaglen ataliol wedi'i thargedu ar gyfer plant meithrin ac ysgolion cynradd, sy'n 
cynnwys darparu rhaglenni brwsio dannedd a farnais fflworid i blant mewn 
meithrinfeydd ac ysgolion i helpu i amddiffyn eu dannedd rhag pydredd. 

 
4.3. Y nod yw dechrau arferion da yn gynnar, drwy roi cyngor i deuluoedd â phlant ifanc 

a’u hannog i fynd i ddeintyddfa’n rheolaidd. Mae'r elfen hon o’r cynllun yn cyd-fynd â 
rhaglen Plant Iach Cymru a'i dull o ddarparu cefnogaeth gyffredinol a dwysach. Mae 
plant sydd angen cefnogaeth ddwysach yn cael pecynnau brwsio dannedd gartref a 
chwpanau bwydo. Anogir pob ysgol gynradd yng Nghymru i gymryd rhan yn 
Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru ac, o fewn hynny, i gynnwys arferion da o ran 
ymddygiad iach fel rhan o ddull 'ysgol gyfan’. Mae hyn yn cynnwys bwyta'n iach ar 
gyfer iechyd y geg a hylendid y geg, a pholisïau ar y ddarpariaeth bwyd a diod yn y 
lleoliad. Mae’r cynllun yn gweithio'n agos gyda Chydlynwyr Ysgolion Iach a'r rhaglen 
Sgiliau Maeth am Oes. Mae adnoddau addysgu Cynllun Gwên ar gael yn gyffredinol 
ar Hwb (https://hwb.gov.wales//) i gefnogi gweithwyr addysgu proffesiynol sy'n 
darparu addysg iechyd y geg ac i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd y geg.  

 
4.4. Mae Cynllun Gwên yn cyflwyno rhaglen ataliol wedi'i thargedu ar gyfer plant meithrin 

a phlant ysgolion cynradd sy'n cynnwys darparu rhaglenni brwsio dannedd a farnais 
fllworid i blant mewn meithrinfeydd ac ysgolion i helpu i amddiffyn eu dannedd rhag 
pydredd. Mae pecynnau brwsio dannedd hefyd yn cael eu darparu i i annog arferion 
da gartref. Mae'r agweddau hyn ar y cynllun wedi'u targedu at ardaloedd mwy 
difreintiedig yng Nghymru, ac mae tua 70% o feithrinfeydd ac ysgolion yn cael 
gwahoddiad i gymryd rhan. Mae plant hyd at a chan gynnwys plant Blwyddyn 2 (6–7 
oed) wedi'u cynnwys. Yn ogystal, gwahoddir pob meithrinfa sydd â statws Dechrau'n 
Deg, a phob ysgol sydd â darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol, i gymryd rhan 
 

4.5. Nod Cynllun Gwên ym mlwyddyn academaidd 2021-22 oedd ailddechrau 
gweithgarwch gymaint â phosibl ar ôl y saib yn ystod y pandemig Covid-19. Oherwydd 
yr heriau a’r ansicrwydd sylweddol, derbyniwyd yn gyffredinol y byddai'n anodd iawn 
dychwelyd yn syth at y lefelau gweithgarwch a oedd wedi’u cyrraedd dros gyfnod o 
10 mlynedd cyn y pandemig.  
 

4.6. Llesteiriwyd gweithgarwch yn ystod y flwyddyn wrth i staff a cherbydau barhau i gael 
eu defnyddio at ddibenion gwahanol yn 2022, ac oherwydd yr heriau a'r tarfu a 
achoswyd yn sgil amrywiolyn Omicron o Covid-19 mewn lleoliadau addysgol, ac 
absenoldeb staff a phlant. Yn ogystal, roedd nifer sylweddol o swyddi gwag wedi 
cronni dros y ddwy flynedd flaenorol ac oedd angen mynd i'r afael â hynny er bod pwll 

https://hwb.gov.wales/
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llai o ymgeiswyr ac ôl-groniadau ym mhroses recriwtio'r GIG. Roedd diffyg cymhelliad 
a llesiant gwael oherwydd adleoli dro ar ôl tro yn faterion o bwys. 
 

4.7. Dioddefodd y rhaglen hefyd o brinder stoc, fel y gwelwyd mewn sectorau eraill hefyd, 
ac yn enwedig prinder cenedlaethol o'r farnais fflworid trwyddedig yn nhymor y 
gwanwyn. Ar wahân i'r pandemig, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn 
dal i ddelio â chanlyniadau’r llifogydd difrifol dechrau 2020 a ddinistriodd bencadlys 
gwaith a sawl un o gerbydau Cynllun Gwên. 

 
4.8. Dechreuodd y flwyddyn academaidd 2021-2022 gyda hyfforddiant staff Cynllun Gwên 

a diweddaru protocolau ac adnoddau. Roedd y staff yn hyblyg iawn, gan roi gweithio 
clyfar ar waith a defnyddio cymysgedd sgiliau lle’r oedd modd.  
 

4.9. Gweithredwyd proses o flaenoriaethu lleoliadau. Bu'n rhaid i'r berthynas â lleoliadau 
ddechrau o'r newydd, a dechreuodd prosesau hyfforddi a chydsynio o'r newydd mewn 
ffordd fwy llafurus na'r broses dreigl rhwng blynyddoedd academaidd cyn hynny. 
Effeithiodd hyn ar gyflymder yr ailgychwyn mewn lleoliadau. Cafwyd ymateb cymysg 
gan leoliadau: croesawyd ailgychwyn Cynllun Gwên yn frwdfrydig gan rai, gan 
gydnabod gwerth gwella iechyd y geg a dychwelyd at y gwaith o sefydlu arferion i 
adeiladu ar sgiliau bywyd. Roedd gwrthwynebiad mewn rhai lleoliadau, yn enwedig i'r 
rhaglen brwsio dannedd. Roedd y rhan fwyaf o'r rhain yn gadarnhaol ynghylch  
dechrau brwsio dannedd yn ystod y flwyddyn 2022-2023.  

 
4.10. Mae Tabl 1 yn dangos yr angen am gefnogaeth barhaus i alluogi Cynllun Gwên 

i ddychwelyd at y lefelau gweithgarwch blaenorol, a maint yr ehangu posibl, yn 
seiliedig ar gwmpas y rhaglen yn 2018-2019. 

 Blwyddyn academaidd 

2018/19 (cyn y 

pandemig) 

Blwyddyn 

academaidd:  

2021/22  

Nifer y meithrinfeydd ac ysgolion sy’n cymryd rhan 

yn y cynllun brwsio dannedd 

 

1,396  317  

% meithrinfeydd/ysgolion cymwys sy'n cymryd rhan 

yn y cynllun brwsio dannedd 
82%  20%  

Nifer y plant sy’n brwsio’u dannedd yn y 

feithrinfa/ysgol 

 

90,602  15,350  

Nifer y lleoliadau wedi'u targedu sy’n gwrthod cymryd 

rhan yn y cynllun brwsio dannedd 
137  389  
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Tabl 1: Crynodeb o weithgarwch Cynllun Gwên yn 2021/22 a 2018/19 

 
 

4.11. Mae lleoliadau sy'n cymryd rhan yn Cynllun Gwên yn cael pecynnau brwsio 
dannedd gartref i'w dosbarthu i’r plant sy’n eu mynychu, ddwywaith y flwyddyn. Diben 
hyn yw annog arferion iach o ran brwsio dannedd gartref. Trwy gydol y pandemig, 
gwnaed ymdrechion i barhau â'r ymyriad hwn, ac ym mlwyddyn academaidd 2021-
2022, darparwyd pecynnau cartref i leoliadau cymwys, hyd yn oed os nad oeddent 
eto'n cymryd rhan naill ai yn y rhaglen brwsio dannedd dan oruchwyliaeth neu yn y 
rhaglen farnais fflworid. Mae Tabl 2 yn rhoi manylion y pecynnau cartref a 
ddosbarthwyd i 784 o feithrinfeydd ac 830 o ysgolion, a chyfanswm y pecynnau cartref 
a ddosbarthwyd i'r lleoliadau hyn. Mae nifer y pecynnau a ddarperir i bob lleoliad yn 
seiliedig ar nifer y plant sy'n mynychu, ac felly mae amcangyfrif o nifer y plant sy'n 
derbyn pecynnau cartref yn cael ei gynnwys wrth adrodd. 
 
 
 

 Nifer y 

meithrinfeydd a 

gafodd becynnau 

brwsio dannedd 

gartref 

Nifer yr ysgolion 

a gafodd 

becynnau brwsio 

dannedd gartref 

Cyfanswm nifer y 

pecynnau cartref a 

ddosbarthwyd i 

leoliadau 

Amcangyfrif o nifer y 

plant a gafodd 

becynnau cartref gan y 

lleoliad 

Cyfanswm 

Cymru  

784  830  171,465  95,623  

Nifer y staff meithrin/ysgol sy’n cael hyfforddiant 

brwsio dannedd 
4,436  2,142  

Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a 

ddosbarthwyd i feithrinfeydd ac ysgolion   
188,709  171,465  

Nifer y plant sy’n cael farnais fflworid yn yr ysgol 44,217  17,744  

Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a 

ddosbarthwyd gan ymwelwyr iechyd 
16,390  19,510  

Nifer y cwpanau bwydo a ddosbarthwyd gan 

ymwelwyr iechyd 
8,286  7,726  

Gweithlu cyfwerth ag amser cyflawn  a gyflogir i 

ddarparu Cynllun Gwên o fewn GIG Cymru 
82.5  88.7  

Gwariant ar y rhaglen o fewn GIG Cymru  £3,767,416  £3,265,155  
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Aneurin Bevan 109  129  35,592  19,507  

Betsi 

Cadwaladr 

226  205  35,348  18,014  

Caerdydd a’r 

Fro 

75  87  22,237  13,054  

Cwm Taf 

Morgannwg 

140  139  38,856  17,499  

Hywel Dda 116  121  12,720  8,692  

Powys 44  37  5,008  2,503  

Bae Abertawe 74  112  21,704  16,354  

 
Tabl 2: Nifer y pecynnau brwsio dannedd gartref a ddosbarthwyd i feithrinfeydd ac ysgolion 

 
 

     Gwên am Byth 
 

4.12. Gwên am Byth yw'r rhaglen genedlaethol i wella iechyd y geg a ddarperir gan y 
gwasanaethau deintyddol cymunedol yng Nghymru gyda'r prif nod o wella iechyd 
a hylendid y geg ar gyfer pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae Cylchlythyr 
Iechyd Cymru 2015/00 yn sail iddi: 
http://www.wales.nhs.uk/gwellaiechydygegargyferpoblhnsynbywmewncartrefigofal 
 

4.13. Effeithiwyd yn fawr ar Gwên am Byth yn ystod y pandemig Covid-19 wrth i nifer 
sylweddol o staff gael eu hadleoli i rolau eraill i gefnogi'r GIG. Pan fu gwaith Gwên 
am Byth yn bosib, mae wedi bod yn amlwg sut mae newidiadau yn amgylchedd y 
cartrefi gofal wedi effeithio ar y gallu i adfer o’r pandemig. Mae'r newidiadau hyn yn 
cynnwys trosiant sylweddol yn staff cartrefi gofal ac yn rheolaeth cartrefi gofal, yn 
ogystal â chau cartrefi gofal, sydd wedi golygu ailgychwyn o'r newydd mewn sawl 
achos, gan golli cof sefydliadol a pherthynas waith sefydledig. 
 

4.14. Oherwydd brigiadau o achosion Covid-19 a chyfyngiadau a oedd yn newid, bu’n 
rhaid i waith gael ei ganslo a’i aildrefnu yn sylweddol. Er bod cysylltu’n rhithwir wedi 
bod yn bosibl mewn rhai sefyllfaoedd, nid oedd heb ei heriau, ac i lawer – o ran 
addysgu neu ddysgu – nid oedd cystal ag addysg gofal iechyd y geg wyneb yn 
wyneb. 
 

4.15. Bu ailymgysylltu ac adborth cadarnhaol iawn gan staff cartrefi gofal o ran 
ailgychwyn rhaglen Gwên am Byth, gan fod pwysigrwydd yr addysgu a'r ymyriadau 
yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Darperir data gweithgarwch ar gyfer y cyfnod adrodd 
hwn yn Nhabl 3.  
 

4.16. Ym mis Rhagfyr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyllid Gwên am 
Byth yn cael ei ddyblu ar draws y saith Bwrdd Iechyd Lleol. Cynyddwyd y cyllid i 
£0.5 miliwn y flwyddyn i sicrhau bod y rhaglen yn cael ei chyflwyno'n llawn i bob 
cartref gofal yng Nghymru yn ystod 2020/21. Mae'r codiad cyllid hwn wedi arwain 
at gynnydd yn y gweithlu a ddyrannwyd i gefnogi'r rhaglen. 

 
 
Oes  

 

Tabl 3 

http://www.wales.nhs.uk/gwellaiechydygegargyferpoblhnsynbywmewncartrefigofal
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Cartrefi sy’n cymryd 
rhan 

1 Ebrill 2021 i 31 Mawrth 2022 

Bwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr 

Cwm Taf 
Morg. 

Hywel 
Dda 

Powys Bae 
Abt. 

Aneurin 
Bevan 

Caerdydd 
a’r Fro 

Cyfanswm 
Cymru 

Nifer y cartrefi yn y 
Bwrdd Iechyd 

185 67 93 30 83 89 63 610~ 

Nifer y cartrefi a 
dargedwyd ar gyfer 
y rhaglen 

137 67 93 25 83 89 63 557 

Nier y cartrefi gofal 
sy’n cymryd rhan lawn 
yn y rhaglen 

77 32 26 1 78 71 14 299 

Cymryd rhan yn y 
rhaglen yn rhannol 

50 32 31 6 5 10 36 170 

Y cartref wedi gofyn 
am hyfforddiant yn 
unig 

1 0 28 0 0 0 0 29 

Nifer y cartrefi nad 
ydynt yn cymryd 
rhan 

57 3 8 23 0 8* 13 112 

Nifer y cartrefi â 
pholisi gofal y geg 
cyfredol 

73 54 35 14 78 89 38 381 

Nifer y cartrefi a all 
nodi eu gwasanethau 
deintyddol lleol 

92 54 40 30 78 89 38 421 

Nifer y cartrefi a 
gafodd arolygiad 
allanol a nododd ofal y 
geg da/rhagorol 

0 0 4 0 2 1 0 7 

Nifer y cartrefi a 
gafodd arolygiad 
allanol a nododd ofal y 
geg annigonol 

0 0 0 0 2 0 0 2 

 
 
5. Y posibilrwydd o ehangu'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol ymhellach. 
 

5.1 Mae Cylchlythyr Iechyd Cymru gwasanaethau deintyddol cymunedol 
[WHC(2022)022] wedi disodli WHC(2019)021. Mae hwn yn rhoi canllawiau wedi'u 
diweddaru ar rôl y gwasanaeth cymunedol, gan amlinellu’r disgwyliad y bydd rhagor 
o swyddi swyddogion deintyddol cyflogedig yn cael eu creu i gefnogi cymunedau lleol 
sydd â gwasanaethau deintyddol cyffredinol cyfyngedig neu ddim gwasanaethau o 
gwbl.  
 

5.2 Dyma’r gofynion ar gyfer gwasanaethau deintyddol cymunedol, a nodir yn y 
Cylchlythyr 

• Disgwyliad i ddatblygu ystod ehangach o wasanaethau arferol ac arbenigol (lefel 
2 a 3), na ddylid eu cyfyngu i'r gwasanaethau gofal arbennig a deintyddiaeth 
bediatrig presennol. 

• Ehangu rolau GDP cyflogedig 

• Sicrhau seilwaith boddhaol ac ystod o gyfarpar 

• Parhau i ddatblygu seilwaith TG cadarn. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o 
bryd gyda'r NHSBSA i nodi'r materion casglu data sylweddol sy'n effeithio ar 
ansawdd data gweithgarwch. 

• Dod yn batrwm o arfer gorau mewn cymysgu sgiliau deintyddol, gan ddefnyddio'r 
ystod eang o staff sy'n gweithio o fewn y gwasanaethau deintyddol cymunedol ar 
hyn o bryd a rhannu'r dysgu hwn gyda'r gwasanaethau deintyddol cyffredinol  o 
fewn dyluniad y rhaglen Diwygio Deintyddol 
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• Parhau i ehangu lefel staffio therapyddion deintyddol, gan gynnwys edrych ar 
gyfleoedd i gyflogi Therapyddion Sylfaen ar raglen AaGIC  

• Gwneud y gorau o'r defnydd o sgiliau nyrsys deintyddol, gan gynnwys rôl 
estynedig  

• Cefnogi'r swyddogaeth Iechyd y Cyhoedd ar lefel Bwrdd Iechyd 

• Parhau i weithio'n agos gydag AaGIC i ehangu hyfforddiant gyda lleoliadau 
cymunedol, edrych ar y cyfleoedd i gynnal myfyrwyr deintyddol israddedig ar 
raglenni allgymorth  

• Uchafswm capasiti a defnydd ar gyfer cadeiriau clinigol. 
 

5.3 Cynllunio cynnar i gwasanaethau deintyddol cymunedol allu cefnogi rhaglenni iechyd 
y geg mewn ysgolion i blant 12–17 oed  

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

buddsoddi mewn awyru a diogelu practisau ar gyfer y dyfodol. 
 

6.1 Mae'r cyllid ar gyfer deintyddiaeth y GIG wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, fel y 
dangosir yn y tabl isod. Mae cynnydd blynyddol wedi’i gymhwyso yn unol ag 
argymhellion Corff Adolygu'r Meddygon a Deintyddion ynghyd â dyraniadau 
ychwanegol cyfnodol i dargedu heriau penodol neu i ariannu prosiectau arloesi. Er 
enghraifft, darparwyd cyllid rheolaidd o £2m o 2022-23 ymlaen i fyrddau iechyd i 
gefnogi mentrau mynediad i gleifion. Mae'r cyllid hwn wedi’i ddefnyddio mewn amryw 
o ffyrdd gan fyrddau iechyd gan gynnwys ehangu'r ddarpariaeth gwasanaethau 
deintyddol cymunedol ac i gomisiynu contractau gwasanaethau deintyddol cyffredinol  
newydd. 
 

Blwyddyn 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Cyllid Deintyddol 
Cyffredinol (£m) 140.278 142.184 146.282 150.947 158.538 

 
6.1 Yn ystod y pandemig Covid-19 fe wnaeth Llywodraeth Cymru gefnogi practisau 

deintyddol mewn sawl ffordd: 

• Darparwyd PPE am ddim i ddeintyddfeydd y GIG drwy gydol y pandemig a bydd 
hyn yn parhau tan fis Mawrth 2023. 

• Darparwyd £450,000 i alluogi practisau i osod systemau awyru a oedd yn cynyddu 
nifer y newidiadau aer gan eu galluogi i weld mwy o gleifion.   

• Cefnogwyd practisau yn ariannol gydag 80% o werth y contract yn cael ei dalu yn 
ystod y cyfnod rhybudd coch, gan gynyddu i 90% yn ystod cyfnod oren yr adferiad, 
cyhyd ag y bo’r practis yn graddol gynyddu ei lefelau gweithgarwch ac ystod ei 
wasanaethau 

• Ar gyfer 2020-21 a 2021-22 cafodd targedau UDA eu hatal er i fetrigau 
gweithgarwch newydd a oedd yn cyd-fynd ag egwyddorion diwygio deintyddol gael 
eu cyflwyno yn 2021-22. Roedd hyn yn galluogi practisau i ganolbwyntio ar drin 
anghenion cleifion yn hytrach na chyrraedd targedau, a chyhyd ag y bo’r lefelau 
gweithgarwch yn briodol, dychwelodd y contractau i 100% o gyllid. 

• Gan gydnabod yr heriau a wynebodd practisau a’u staff yn ystod y ddwy flynedd 
hyn cafodd sancsiynau ariannol eu dileu i bob pwrpas, heblaw am sancsiwn 
cyfyngedig iawn yn 2021-22 os na chyflawnwyd y lefelau ar gyfer rhoi farnais 
fflworid.  

 
 

7. Effaith yr argyfwng costau byw ar ddarparu gwasanaethau deintyddiaeth yng 
Nghymru a mynediad at y gwasanaethau. 
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7.1. Nid oes data ar gael ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan fod iechyd ariannol yn 

benderfynydd cymdeithasol mesuradwy ar gyfer iechyd cyffredinol, rhagwelir mai 
ceiswyr lloches, ffoaduriaid a theuluoedd incwm isel â phlant fydd yn profi'r effaith 
fwyaf8. 
 

7.2. Mae argyfyngau costau byw yn effeithio ar incwm gwariadwy, sy'n dylanwadu ar 
wariant ar ofal iechyd. Mae hyn yn effeithio ar bob grŵp economaidd-gymdeithasol, 
gan arwain at osgoi gofal deintyddol oherwydd materion fforddiadwyedd. Mae 
tystiolaeth yn awgrymu bod hyn ar ei fwyaf mewn pobl o grwpiau economaidd-
gymdeithasol is (D-E), cymunedau ethnig lleiafrifol, y rhai dros 55 oed a’r rhai sy’n 
byw mewn ardaloedd daearyddol penodol. Pwysleisiodd Comisiwn Lancet fod diffyg 
fforddiadwyedd yn rhwystr mawr i ofal deintyddol ac mae wedi argymell diddymu cyd-
daliadau cleifion i gael mynediad at ofal deintyddol a derbyn y gofal hwnnw9. 

 
7.3. Mae caledi ariannol yn cyfyngu ar wariant ar eitemau hanfodol, gan gynnwys brwshys 

dannedd a phast dannedd, sy'n cael eu darparu drwy fanciau bwyd. Mae hyn yn 
tanlinellu gwerth yr elfen hon yn y rhaglen Cynllun Gwên, a ddosbarthodd fwy na 
171000 o becynnau brwsio dannedd i blant yn 2021. 

 
7.4. Mae ffactorau penderfyniadau economaidd, fel pris bwyd ac incwm, yn dylanwadu ar 

ddewisiadau bwyd pobl. Mae costau bwyd yn rhwystro teuluoedd incwm isel rhag 
dewis bwydydd iachach, ac mae potensial i hyn effeithio ar iechyd y geg. 

 
7.5. Mae effaith bosibl ar ddeintyddfeydd a'u timau, a fydd yn wynebu costau busnes uwch 

oherwydd cynydd mewn prisiau ynni ac mewn costau byw cyffredinol. 

 

Crynodeb 

 

1. Mae'r rhaglen diwygio deintyddol wedi nodi tri maes allweddol o ran trawsnewid 
gwasanaethau'r GIG: mwy o waith atal; datblygu gwasanaethau sy'n addas ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol; a datblygu timau a rhwydweithiau deintyddol. Mae'r rhaglen wedi 
mabwysiadu model gwella parhaus, a ategir gan atal a thriniaeth ar sail tystiolaeth. 
 

2. Mae angen mynd i'r afael â ffactorau risg cyffredin ar gyfer iechyd y geg a chlefydau 
anhrosglwyddadwy drwy bolisïau, ymgysylltu proffesiynol, a negeseuon cyhoeddus, i 
wella iechyd y geg. 
 

3. Mae rhaglenni iechyd poblogaeth yn hanfodol i atal anghydraddoldebau iechyd y geg rhag 
lledu ymhellach. Mae hyn yn gofyn am wella mynediad at ddarpariaeth ddeintyddol – yn 
wasanaethau brys a gwasanaethau arferol – a monitro hyn drwy welliant yn iechyd y 
boblogaeth. 
 

4. Wrth ddiwygio gwasanaethau deintyddol rhaid sicrhau mynediad deintyddol yn seiliedig ar 
angen a darparu gofal deintyddol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau cleifion.  

 
5. Er bod iechyd y geg yn gwella yn y boblogaeth, mae effaith y pandemig wedi effeithio ar y 

gwelliant hwn ac wedi lledu anghydraddoldeb o ran iechyd y geg. Mae mabwysiadu model 
cynllunio’r gweithlu ar sail anghenion, sy'n seiliedig ar ddata lleol, yn angenrheidiol er 
mwyn cyflawni’r amcanion yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae hon yn 
uchelgais tymor canolig. 
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6. Mae rhaglen ddiwygio ym maes gofal sylfaenol yn mynd i'r afael â'r materion a godwyd 
ym mhumed adroddiad pwyllgor iechyd, gofal cymdeithasol a chwaraeon y Senedd (2019). 
Yn benodol, mae hyn yn anelu at y canlynol: 

 

• Disodli’r targedau Unedau Gweithgarwch Deintyddol presennol â system 
newydd, fwy priodol a mwy hyblyg ar gyfer monitro canlyniadau, a fydd yn 
cynnwys canolbwyntio ar atal ac ar ansawdd y driniaeth 

• Gweithio gyda'r proffesiwn a'r Byrddau Iechyd i fynd i'r afael â mater arian a 
adferir os bydd tangyflawni o ran gwerth y contract (‘adfachu’) 

• Gweithio gydag AaGIC tuag at amrywiaeth o strategaethau i gynyddu recriwtio 
myfyrwyr sy’n hanu o Gymru ac i gynyddu'r lefelau cadw o ran myfyrwyr sy'n 
hyfforddi yng Nghymru, yn ogystal â denu ymarferwyr cymwys i Gymru 

• Monitro’r gwaith o gyflwyno’r rhaglen Cynllun Gwên, sydd bellach yn cynnwys 
plant hyd at Flwyddyn 2. Mae hyn yn helpu’r gwaith o roi farnais fflworid ar 
ddannedd plant dros 3 oed pan fyddant yn cael eu harchwiliad deintyddol. 

• Adeiladu ar y rhaglenni presennol i wella iechyd y geg, er mwyn taclo a gwella 
iechyd y geg ymysg plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau yng Nghymru.  
 

7. Bydd y rhaglen ddiwygio yn cefnogi datblygiad pellach y gwasanaethau deintyddol 
cymunedol. 
 

8. Mae Iechyd Darbodus yn dadlau o blaid defnyddio mwy o ‘gymysgedd sgiliau’. Mae 
cefnogaeth gyhoeddus i wneud mwy o ddefnydd o gymysgedd sgiliau ym maes 
deintyddiaeth y GIG yng Nghymru10.. Ym maes deintyddiaeth y GIG, cyfyngir ar hyn ar 
gyfreithiol yn y contract presennol, gan nad yw Therapyddion Deintyddol a Hylenyddion 
Deintyddol yn cael agor cwrs o driniaeth heb gymeradwyaeth deintydd. Mae hyn yn 
cyferbynnu â safbwynt GDC, sy'n caniatáu i Therapyddion gyflawni ystod eang o 
weithdrefnau o fewn cwmpas ymarfer. Mae gwaith yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r mater 
hwn, i ehangu'r rhwydwaith Therapyddion ac i gynyddu'r nifer sy'n cael eu hyfforddi11. 

 
9. Dylid rhoi ymyriadau ar waith sydd â'r nod o leihau rhwystrau rhyngddisgyblaethol o ran  

iechyd y geg, i wella gofal cyfannol i gleifion12. 
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