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Y PWYLLGOR IECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL A 
CHWARAEON  

YMCHWILIAD I DDEINTYDDIAETH YNG NGHYMRU 
 Diwygio contract deintyddol Llywodraeth Cymru;
 Sut mae ‘arian adfachu’ o’r byrddau iechyd yn cael eu defnyddio;
 Materion yn ymwneud â hyfforddi, recriwtio a chadw deintyddion yng

Nghymru;
 Darpariaeth gwasanaeth orthodonteg;
 Effeithiolrwydd rhaglenni gwella iechyd y geg lleol a chenedlaethol i blant a

phobl ifanc.

TYSTIOLAETH GAN YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS IECHYD A 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL   

1. Diben

1.1 Mae'r papur hwn yn ymateb i'r pum pwynt y mae'r Pwyllgor yn ceisio barn 
arnynt.     

2. Diwygio'r Contract Deintyddol

2.1 Mae angen i wasanaethau deintyddol fod yn fwy ymatebol, teg, effeithiol ac 
ataliol. Mae angen eu cynllunio a rheoli eu perfformiad, gan ganolbwyntio ar 
anghenion y boblogaeth ac nid dim ond ar anghenion y rheini sy'n eu defnyddio 
ar hyn o bryd. Gellir mesur anghenion a chanlyniadau cleifion unigol ac fe'u 
defnyddir wrth ailgynllunio gwasanaethau a'r system o fewn y rhaglen diwygio'r 
contract deintyddol. 

2.2 Mae egwyddorion gofal iechyd darbodus yn golygu cynorthwyo cleifion a'r 
cyhoedd i gael gwell dealltwriaeth o'r broses o ymdrin â chlefydau deintyddol, a 
gwell sgiliau a gwybodaeth o ran hunanofal. Gwella iechyd y geg i bawb a dileu 
pydredd y gellir ei atal ymysg plant ifanc yw'r nodau cyffredinol o hyd. Rydym yn 
cydnabod bod baich triniaeth yn dal i fodoli, sy'n effeithio ar gleifion a thimau 
clinigol, y mae angen mynd i'r afael ag ef. Mae angen newid y system i greu'r 
amodau er mwyn gallu darparu gofal deintyddol ymatebol, o ansawdd uchel, i'r 
rhai sydd ei angen fwyaf, ac er mwyn i gyfraniad practisau deintyddol at 'lesiant' 
a gwella iechyd y geg gael ei werthfawrogi. Mae cyfle i wneud gwell defnydd o 
sgiliau'r tîm cyfan sy'n darparu gofal deintyddol yn y GIG er mwyn cynyddu 
effeithlonrwydd ac atal clefydau o fewn yr adnoddau presennol   

2.3 Rydym wedi nodi pum blaenoriaeth allweddol ar gyfer 2018-21 a thu hwnt er 
mwyn trawsnewid deintyddiaeth: 

 mynediad amserol i ofal deintyddol y GIG sy'n canolbwyntio ar atal;

 newid parhaus a system gyfan wedi'i ategu gan ddiwygio'r contract;

 timau sy'n cael eu hyfforddi a'u cefnogi ac sy'n darparu gofal o ansawdd yn
seiliedig ar werth;

 gwybodaeth a thystiolaeth am iechyd y geg yn sbarduno gwelliant; a

 gwella iechyd a lles y boblogaeth.
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2.4 Mae'r rhain yn adlewyrchu newid mewn cyfeiriad polisi, gan gefnogi'r gwaith 
o gyflawni a diwygio'r contract deintyddol drwy newid sy'n canolbwyntio ar 
iechyd a llesiant drwy’r system gyfan, gyda dull gweithredu ataliol. Wrth wraidd y 
newid mae'r angen am fodelau gofal newydd i gefnogi dull sy'n canolbwyntio 
mwy ar y claf a mwy o ddefnydd o gymysgedd sgiliau.  
 
2.5 Defnyddir yr hyn a ddysgwyd o gynlluniau peilot deintyddol blaenorol yng 
Nghymru. Mae'r rhaglen bellach yn cynnwys rhanddeiliaid deintyddol allweddol 
yn y broses o ddatblygu, casglu ac adrodd am risgiau, anghenion a 
chanlyniadau cleifion iechyd y geg cleifion unigol. Mae deall anghenion 
unigolion a phoblogaeth gyfan practisau yn cefnogi timau deintyddol i 
gyfathrebu'n effeithiol a darparu gofal personol i gleifion, a gweithio gyda hwy i 
gyd-gynhyrchu cynlluniau gofal a chanlyniadau gwell. Mae hefyd yn cefnogi 
darparu gwell prosesau atal yn seiliedig ar dystiolaeth; gweithredu cyfnodau 
adalw deintyddol sy'n seiliedig ar anghenion; a chynnydd yn y defnydd o 
gymysgedd sgiliau. 
 
2.6 Mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud i ehangu a datblygu'r gwaith, gyda 
chlinigwyr yn mabwysiadu dull ataliol o ddarparu gofal yn seiliedig ar risgiau ac 
anghenion. Mae deall anghenion a risgiau cleifion, a defnyddio'r wybodaeth hon 
i gynllunio gofal wedi bod yn allweddol i'r gwelliannau hyn. Rhannwyd y 
'disgwyliadau' ar gyfer cyflwyno ymyriadau ataliol a chyngor yn seiliedig ar 
dystiolaeth gyda thimau clinigol. Mae cyfathrebu canfyddiadau clinigol a risgiau 
iechyd y geg i gleifion, a threulio amser yn esbonio pa gamau y mae angen 
iddynt eu cymryd i wella a chynnal iechyd y geg, yn cael eu defnyddio gan 
dimau deintyddol i gyflawni 'disgwyliadau' o ran ymyrraeth ataliol a chyfathrebu'n 
well gyda'u cleifion.  
 
2.7 Mae pob un o'r saith bwrdd iechyd yn cymryd rhan yn rhaglen diwygio'r 
contract deintyddol ac mae 22 o bractisau deintyddol (tua 5% o gyfanswm 
Cymru gyfan) yn casglu ac yn defnyddio asesiad 'angen a risg' iechyd y geg  i 
gynllunio gofal, rhoi cyngor ataliol personol a chytuno ar gyfnodau adalw priodol 
gyda chleifion. Mae mwy o bractisau deintyddol wedi mynegi diddordeb mewn 
cymryd rhan yn y rhaglen ddiwygio ddeintyddol. Y bwriad yw y bydd yn 
ehangu'n gyflym ac mae byrddau iechyd yn disgwyl y bydd o leiaf 10% o 
bractisau deintyddol yn eu hardal yn cymryd rhan o fis Hydref 2018 ymlaen.  
 
2.8 Mae adroddiad dadansoddi data cychwynnol ar gyfer Chwarter 4 2017-18 ar 
gyfer y practisau sy'n rhan o'r trefniadau diwygio contract yn cynnwys 
canfyddiadau cynnar calonogol ar nifer o ddangosyddion, gan fanylu'n benodol 
ar anghenion amrywiol poblogaethau practisau a chyfran y cleifion sydd â 
risgiau ac anghenion. Roedd y canfyddiadau hefyd yn dangos cynnydd 
annisgwyl mewn mynediad i farnais fflworid a'r defnydd ohono (yn unol â 
thrawsnewidiad ehangach), er gwaethaf y ffaith mai dim ond gwybodaeth am 
anghenion a risgiau y gofynnwyd i'r practisau eu casglu. Er bod y canfyddiadau 
cynnar hyn yn gadarnhaol, dylid eu dehongli'n ofalus gan mai dyma'r rhai cyntaf 
yn dilyn cyflwyno'r offeryn newydd ar gyfer asesu risgiau ac anghenion iechyd y 
geg.  
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3.  Arian adfachu - adennill arian oherwydd tanberfformiad o dan y 
contract  
 

3.1 Mae taliadau contract yn cael eu gwneud i gontractwyr deintyddol bob mis 
am gwblhau lefel ofynnol o weithgarwch (wedi'i fesur fel Unedau Gweithgaredd 
Deintyddol neu "UDAs") sy'n gysylltiedig â gwerth cyffredinol y contract. Gall 
gwerth Uned Gweithgaredd Deintyddol amrywio ac nid yw hynny'n adlewyrchu 
niferoedd y cleifion sy'n mynychu practis ond yn hytrach gyrsiau o driniaeth. Os 
yw'r contractiwr yn cyflawni llai na 95% o'r gweithgaredd sy'n ofynnol o dan y 
contract, mae gan y bwrdd iechyd yr hawl i adennill ('adfachu'), y swm ar gyfer y 
gweithgaredd sydd heb ei gyflawni. Gall contractwyr hefyd ad-dalu'r cyllid os 
ydynt, er enghraifft, wedi perfformio o fewn y lefel goddefgarwch o 5% ond nad 
ydynt am ddarparu, neu nad ydynt yn gallu darparu, y lefel honno o weithgarwch 
yn ystod y flwyddyn ganlynol. 
 
3.2 O ran cyfanswm gwariant deintyddol gofal sylfaenol o £180 miliwn yn 2017-
18, mae'r swm y mae byrddau iechyd yn ei adfachu, sef £6.5 miliwn, yn 
gymharol fach (3.6%). O dan y contract, mae'n ofynnol i fyrddau iechyd ystyried 
adfachu lle mae darpariaeth diwedd blwyddyn yn is na 95% o'r Unedau 
Gweithgarwch Deintyddol (UDA) cysylltiedig. 
 
3.3 Fodd bynnag, er ei bod yn briodol i fyrddau iechyd fonitro contractau a 
chymryd camau priodol lle nad yw contractau'n cael eu cyflawni, rydym yn 
pryderu bod y rheolau'n cael eu cymhwyso'n rhy gaeth a bod y ffocws ar ddim 
ond y ganran o'r UDA a ddarperir heb ystyried mesurau eraill o ddarpariaeth y 
contract. Yn ogystal, mae angen i 'werth' UDA fod yn ddigonol i adlewyrchu cost 
darparu gofal o ansawdd. 
 
3.4 Rydym am weld byrddau iechyd yn darparu mwy o gefnogaeth drwy gydol y 
flwyddyn i ddarparwyr deintyddol sy'n cael anhawster i gyrraedd targedau 
gweithgarwch presennol, gan ddefnyddio egwyddorion diwygio contractau, ac 
nid dim ond aros i adennill cyllid ar ddiwedd y flwyddyn. Yn arbennig felly mewn 
achosion lle mae pris uned UDA y practis yn is na chyfartaleddau rhanbarthol, 
neu pan fo practis yn cynyddu lefelau mynediad, a/neu'n darparu gofal i 
boblogaeth ag anghenion mawr. Pan ddefnyddir adfachu, heb ganiatáu am 
ffactorau eraill, mae'n digalonni pobl a gall ansefydlogi rhai practisau. Mae'n 
cael effaith anghymesur ar bractisau bach gan eu bod yn tueddu i fod â llai o 
hyblygrwydd na sefydliadau a phractisau corfforaethol mwy. Mae gan bob 
practis gostau sefydlog sy'n gysylltiedig â darparu deintyddfa a staff; nid yw 
adfachu yn ystyried hynny.  
 
3.5 Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i neilltuo cyllideb ddeintyddol ar gyfer y 
byrddau iechyd hynny nad oes ganddynt Gynlluniau Tymor Canolig Integredig 
cymeradwy. Gwyddom fod nifer o fyrddau iechyd yn ail-fuddsoddi peth o'r 
adnoddau sy'n cael eu hadfachu mewn gwasanaethau deintyddol, ond nid yw 
hyn yn rhywbeth cyffredinol. 
 
3.6 Rydym am weld gwasanaethau deintyddol diogel sy'n darparu mwy o werth 
am arian ac sy'n cael eu cefnogi a'u hariannu i gyflawni disgwyliadau yn ddiogel. 
Mae Llywodraeth Cymru yn dwyn byrddau iechyd i gyfrif am y buddsoddiad a 
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wnawn mewn gwasanaethau deintyddol ac mae angen cynlluniau gwella arnom 
pan fyddwn yn teimlo bod angen i fyrddau iechyd wneud cynnydd pellach a 
chyflymach. Mae'r gwaith hwn yn parhau.  
 
3.7 Rydym wedi gosod amcan i gynyddu cyfran y contractau a reolir gan fesurau 
heblaw Unedau Gweithgarwch Deintyddol wrth fonitro perfformiad, megis 
mynediad, angen, ansawdd a dulliau mesur canlyniadau. Rydym hefyd wedi 
gofyn i fyrddau iechyd edrych ar beth arall y gallant ei wneud i gynorthwyo 
practisau deintyddol, deiliaid contractau sefydledig a newydd, a allai fod yn cael 
anhawster wrth gyflawni eu hymrwymiadau cytundebol. 
 
 
 
 
 
4.  Hyfforddi, recriwtio a chadw deintyddion 

 
4.1 Er gwaethaf y cynnydd o flwyddyn i flwyddyn yn nifer y deintyddion sy'n 
darparu gofal GIG, mae yna rai anawsterau recriwtio a chadw, yn enwedig yn 
ardaloedd mwy gwledig Gogledd, Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys symud staff o fewn y corfforaethau mwy o ardaloedd gwledig i 
ardaloedd trefol.  
 
4.2 Mae hyn yn creu anhawster wrth lenwi rhai swyddi gwag ac, ar adegau, mae 
oedi cyn comisiynu a darparu gwasanaethau oherwydd recriwtio a materion 
eraill, megis bodloni gofynion cynllunio a chaffael.  
 
4.3 Rydym yn annog byrddau iechyd i ddefnyddio'r hyblygrwydd o fewn y 
contract presennol i fynd i'r afael ag anawsterau lleol. Mae hyn yn cynnwys 
gwerth y contract a mesurau gweithgarwch cysylltiedig, cynnig cymhelliad i 
recriwtio mewn ardaloedd lle bu'n anodd denu deintyddion, ac edrych ar wneud 
y defnydd gorau o'r tîm deintyddol cyfan drwy gyfrwng cymysgedd sgiliau. 
Maent yn cael eu hannog i greu amodau mwy ffafriol ar gyfer contract ac felly 
denu gweithlu a symbylu'r defnydd o gymysgedd sgiliau.    
 
4.4 Mae gan fyrddau iechyd eisoes y gallu i dargedu a chomisiynu 
gwasanaethau lle mae angen. Mae'r contract presennol yn caniatáu 
hyblygrwydd i gomisiynu gwasanaethau ar werth priodol i adlewyrchu 
amgylchiadau lleol, gan gynnwys cost darparu gwasanaethau, argaeledd 
gwasanaethau posibl, lefel yr angen/galw ac ati. Rydym hefyd yn dechrau 
ymchwilio i fodelau arloesol i ddarparu gofal i boblogaethau bach mewn 
ardaloedd gwledig ac anghysbell drwy weithio gyda phractisau presennol a 
byrddau iechyd i ystyried trefniadau 'prif ganolfan a lloerennau'. Mae rhai 
byrddau iechyd wedi sicrhau modelau practisau cyffredinol cyflogedig sy'n cael 
eu rheoli drwy'r gwasanaethau deintyddol cymunedol gan ddefnyddio modelau 
contract gwasanaeth deintyddol personol. 
 
4.5 Mae angen sicrhau bod Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Caerdydd yn hwyluso 
ceisiadau o Ogledd/Gorllewin/Canolbarth Cymru gan fod tystiolaeth bod rhai 
myfyrwyr yn dychwelyd i'w rhanbarth ar ôl cymhwyso. Yn ogystal, mae angen 
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iddi ganolbwyntio ar y rhai sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl a gofynnwyd iddi 
ystyried hyrwyddo hyn o fewn y broses ymgeisio a/neu ehangu blwyddyn cyn 
cofrestru.           
 
5.  Darparu gwasanaethau orthodonteg 
 
5.1 Mae adolygiad annibynnol o wasanaethau orthodonteg, a gynhaliwyd gan yr 
Athro Richmond, Athro Orthodonteg yn Ysgol Ddeintyddiaeth Prifysgol 
Caerdydd, wedi canfod bod yr adnoddau orthodonteg sydd ar gael ar hyn o bryd 
yn ddigonol i gynnig darpariaeth i'r garfan un-flwyddyn bresennol - mae digon o 
arian yn y system - efallai nid yn y lle y mae ei angen fwyaf bob tro. Mae 
aneffeithlonrwydd blaenorol mewn atgyfeiriadau o ran cyflawni'r contract wedi 
arwain at oedi yn y ddarpariaeth orthodonteg. 
 
5.2 Mae GIG Cymru yn gwario oddeutu £13.4 miliwn y flwyddyn ar wasanaethau 
orthodonteg. Mae hyn yn cynrychioli tua 10% o’r gyllideb ddeintyddol ym maes 
gofal sylfaenol a 40% o gyfanswm y gwariant ar ddeintyddiaeth plant mewn 
gwasanaethau deintyddol gofal sylfaenol.  
 
5.3 Er bod y galw am wasanaethau orthodonteg wedi bod yn cynyddu ers sawl 
blwyddyn, credwn fod yn rhaid darparu gwasanaethau orthodonteg y GIG yn 
gyfan gwbl ar sail angen, ac addasrwydd, yn hytrach na galw. Mae'n bwysig i 
fyrddau iechyd wneud darpariaeth ar gyfer gwasanaethau orthodonteg y GIG 
sy'n canolbwyntio ar fanteision iechyd, ac yn seiliedig ar asesiad o angen, ac nid 
cywiro'r achosion esthetig nad ydynt yn cyd-fynd â meini prawf presennol y GIG. 
 
5.4 Mae amrywiadau rhanbarthol o ran pa mor hir y bydd yn rhaid i unigolyn 
aros am driniaeth orthodonteg sylfaenol ac eilaidd/mewn ysbyty. Hyd yn oed 
mewn ardaloedd lle mae gan bractisau ac ysbytai fynediad da, mae'n rhaid i rai 
cleifion aros. Ceir tystiolaeth bod rhai yn cael eu hatgyfeirio at ddarparwyr 
niferus a/neu'n rhy gynnar oherwydd y canfyddiad y bydd angen iddynt 'aros'. 
Yn aml, caiff dull 'cyntaf i'r felin' ei fabwysiadu wrth reoli rhestrau aros am 
wasanaethau orthodonteg ac nid yw blaenoriaeth glinigol yn dylanwadu'n 
ddigonol ar amseroedd aros. Disgwyliwn i fyrddau iechyd weithredu ar y 
materion hyn a pharhau i wella'r sefyllfa i sicrhau blaenoriaeth glinigol ac enillion 
o ran effeithlonrwydd. 
 
5.5 Mae angen i ni wneud mwy i sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau 
orthodonteg ledled Cymru, drwy fynd ar drywydd arbedion effeithlonrwydd.  
Mewn rhai achosion mae maint rhestrau aros yn cael eu chwyddo drwy 
gyfeiriadau cynnar am driniaeth. Er enghraifft, yn 2015-16 o gymharu â 2014-15, 
roedd gostyngiad o 24.3% yn nifer yr apwyntiadau "asesu ac adolygu" h.y. plant 
nad ydynt yn barod i gael triniaeth yn cael eu cadw ar restr ac yn cael eu 
hadolygu'n flynyddol nes y byddant yn barod i gael triniaeth; gan ddefnyddio 
adnodd arbenigol ac ychwanegu at yr 'amser aros'.  
 
5.6 Mae byrddau iechyd bellach yn defnyddio Rhwydweithiau Clinigol a Reolir i 
ddatblygu prosesau i nodi cleifion sydd wedi cael eu cyfeirio at fwy nag un 
orthodontydd, neu sydd wedi cael eu cyfeirio'n rhy gynnar, er mwyn rhyddhau 
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capasiti. Mae'r ddau arfer hyn wedi cynyddu hyd y rhestrau aros mewn 
gwahanol ardaloedd yng Nghymru, a hynny ar gam. 
 
5.7 Mae sefydlu Rhwydweithiau Clinigol a Reolir wedi creu proses rheoli 
atgyfeiriadau mwy effeithlon ac wedi sbarduno gwelliannau mewn ansawdd a 
chanlyniadau. Gellir cyflawni rhagor o arbedion effeithlonrwydd, gan leihau 
atgyfeiriadau cynnar, niferus ac amhriodol. Bydd gwasanaeth rheoli atgyfeiriad 
electronig wedi'i gynllunio yn cefnogi'r gwaith o fynd i'r afael â'r 
aneffeithlonrwydd hwn. 
 
5.8 Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru, byrddau iechyd a 
Chadeiryddion y 3 Rhwydwaith Clinigol a Reolir i edrych ar anghenion, 
canlyniadau, meincnodi a'r gweithdrefnau tendro ar gyfer gwasanaethau 
orthodonteg. Mae'r gwaith hwn yn cynnwys ehangu Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol, yn enwedig mewn perthynas ag ansawdd, canlyniadau a chasglu 
data. 
 
5.9 Mae un o'n blaenoriaethau pennaf yn cynnwys ffocws parhaus ar reoli 
atgyfeiriadau a rhestrau aros, sy'n gysylltiedig â'r angen am gysylltedd 
deintyddol ac e-atgyfeiriadau. Mewn ymateb uniongyrchol i hyn, rydym wedi 
dyfarnu contract i sefydlu System Rheoli E-Atgyfeiriadau Deintyddol 
genedlaethol i FDS Consultants. Mae hyn ar y gweill a disgwylir y bydd y system 
yn weithredol eleni yn y 2 fwrdd iechyd sydd ar flaen y gad; gyda'r gweddill i 
ddilyn erbyn mis Mawrth 2019.  
 

5.10 Bydd y System Rheoli E-Atgyfeiriadau Deintyddol yn caniatáu i frysbennu 
ddylanwadu ar lif 'amserol' atgyfeiriadau i wasanaethau deintyddol arbenigol. 
Caiff ei defnyddio ar draws gofal deintyddol, gofal sylfaenol a gofal eilaidd GIG 
Cymru. Bydd y system yn gwella ansawdd yr atgyfeiriadau ac yn lleihau 
amseroedd aros cleifion ar gyfer triniaeth, gan gynnwys orthodonteg. Disgwylir y 
bydd rhwng 45,000 a 50,000 o atgyfeiriadau yn mynd drwy'r system e-atgyfeirio 
bob blwyddyn. Pan fydd y system yn weithredol, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y 
DU i weithredu system cwbl electronig ar gyfer atgyfeiriadau deintyddol ym 
mhob arbenigedd deintyddol. Bydd cleifion yn gallu olrhain a dilyn 
penderfyniadau brysbennu a chyrchfannau atgyfeirio. 
 
6.  Rhaglenni gwella iechyd y geg lleol a chenedlaethol 
 

6.1 Mae iechyd y geg da yn rhan bwysig o lesiant. Ymysg plant, mae'n cyfrannu 
at ddatblygiad corfforol, addysgol a chymdeithasol. Plant yw buddiolwyr mwyaf 
arwyddocaol polisïau deintyddol diweddar ac oherwydd effaith y rhaglen Cynllun 
Gwên mae iechyd y geg plant ifanc yng Nghymru yn gwella ar draws pob grŵp 
cymdeithasol.  Nid oes unrhyw dystiolaeth bod anghydraddoldebau'n ehangu. 
Mae hyn yn wahanol i sefyllfaoedd blaenorol pan oedd gwelliant mewn lefelau 
pydredd yn gysylltiedig â chynnydd mewn anghydraddoldeb. Mae'r gwelliant ar 
draws pob cwintel amddifadedd yn sylweddol.  
 
6.2 Mae tueddiadau o gyfres o arolygon iechyd y geg ymhlith plant 5 a 12 oed a 
gynhaliwyd dros y ddau ddegawd diwethaf yn dangos gostyngiad cyson a gwell 
yn nifer y plant sy'n dioddef o bydredd dannedd yng Nghymru a'r cyfartaledd. 
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Mae'r canlyniadau arolwg hyn yn dystiolaeth bendant y gellir gwella gwaith atal 
a chanlyniadau iechyd y boblogaeth gydag ymdrech barhaus a thrwy fuddsoddi 
mewn ymarfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth wrth gyflwyno gwasanaethau a 
rhaglenni cymunedol.  
 
6.4 Dangosodd yr arolwg deintyddol diweddaraf o blant 5 oed yng Nghymru (a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2017) y cynnydd cyson parhaus ar wella iechyd 
y geg plant, a'r effaith sy'n dod i'r amlwg ar y Cynllun Gwên. Dangosodd y 
canlyniadau ostyngiad o 13.4% yng nghyfran y plant 5 oed gyda phydredd 
dannedd rhwng 2007-08 (47.6%) a 2015-16 (34.2%). Mewn termau absoliwt, 
gwelwyd y gostyngiad mwyaf yn nifer yr achosion o bydredd (15%) yn y 
chwartel â'r amddifadedd mwyaf. 

 
6.5 Dangosodd yr arolwg deintyddol diweddaraf o blant 12 oed yng Nghymru (a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2018) fod gostyngiad o 16% mewn pydredd 
dannedd ymysg plant 12 oed rhwng 2004-05 (45.1%) a 2016-17 (29.6%).  
 
6.6 Lansiodd Llywodraeth Cymru y rhaglen Cynllun Gwên wedi'i thargedu yn 
2008-09 i wella iechyd y geg plant yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ac mae 
hefyd wedi bod yn treialu dull ataliol tuag at ofal mewn practisau deintyddol 
ledled Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi yn y Cynllun 
Gwên ac erbyn diwedd Gorffennaf 2017 roedd 98,568 o blant mewn 1,537 o 
ysgolion a meithrinfeydd yn cymryd rhan ynddo. Mae hyn yn cynrychioli 66% o'r 
holl blant rhwng oedran cyn ysgol a Blwyddyn 2. Mae'r rhaglen hefyd yn 
cynnwys y defnydd o farnais fflworid gan dimau deintyddol sy'n ymweld â'r 
feithrinfa neu'r ysgol. 
 
6.7 Mae nifer y plant sy'n cael Anesthesia Cyffredinol er mwyn tynnu dannedd 
hefyd wedi lleihau o 9,036 yn 2011 i 6,070 yn ystod 2017-18. Mae hyn yn 
ostyngiad sylweddol o 3,235 o gleifion mewn 7 mlynedd - gostyngiad o 32.8%. 
 
6.8 Er bod y gostyngiad mewn clefydau deintyddol ymysg plant yn galonogol, 
nid oes llawer o le i fod yn hunanfodlon. Yn ddiweddar, rydym wedi rhoi ffocws 
newydd i'r Cynllun Gwên i sicrhau ei fod yn cyfateb yn well â strategaeth 
genedlaethol Llywodraeth Cymru, Ffyniant i Bawb, ac i roi pwyslais mwy fyth ar 
1,000 o ddiwrnodau cyntaf y plentyn. Mae pydredd dannedd yn annymunol ac 
yn gallu bod yn boenus, mae'n ddrud i'w drin ond eto gellir atal y rhan fwyaf o 
achosion. 
 
6.9 Mae tystiolaeth bod rhai pobl ifanc (y rhai yn y grwpiau 14 oed a mwy) na 
wnaethant elwa yn sgil y Cynllun Gwên ac sy'n dod o ranbarthau lle ceir 
amddifadedd sylweddol yn dioddef yn ddifrifol yn sgil effaith clefydau deintyddol. 
Mae llawer yn colli eu dannedd parhaol ac mae rhai yn cael tynnu eu holl 
ddannedd naturiol hyd yn oed, ac nid yw hyn yn beth anghyffredin.  
 
6.10 Hyd yma rydym wedi dibynnu ar Arolygon Iechyd Deintyddol Oedolion i 
ddeall effaith iechyd y geg ymysg oedolion ifanc. Fodd bynnag, mae wedi bod 
yn sampl rhy fach i wneud asesiad o anghenion ardaloedd bach yn bosibl. I'r 
perwyl hwnnw, rydym wedi comisiynu arolwg epidemiolegol o bobl ifanc 18-25 
oed i ddeall anghenion penodol pobl ifanc a chefnogi unrhyw waith ail-ddylunio 
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gwasanaethau a chamau gweithredu ar iechyd y boblogaeth gan fod hwn yn 
grŵp mor bwysig o'r boblogaeth a ddylai fod yn llythrennog o ran iechyd y geg 
ac yn economaidd weithgar.    
 
 
 




