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Annwyl Rhun,  

  

Yn ystod y sesiwn Cwestiynau Busnes yn y Cyfarfod Llawn ar 7 Mai roeddech wedi codi mater 

Deintyddiaeth y GIG, yn enwedig y trefniadau contract cyfredol a'r anawsterau o ran cael 

mynediad at wasanaethau.   

  

Yn ddiweddar cyhoeddais Ddatganiad Ysgrifenedig ar Ddiwygio'r Contract Deintyddol a oedd 

yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau Cynulliad am y rhaglen diwygio contract.      

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-symposiwm-deintyddol-llywodraeth-cymru-

arddiwygio-contract-deintyddol-y-gig  

  

Mae pob un o'r saith bwrdd iechyd yn cymryd rhan, ac mae camau yn cael eu cymryd i ehangu 

ymwneud yn y broses o ddiwygio'r contract deintyddol drwy gasglu a defnyddio asesiadau 

‘angen a risg’ o ran iechyd clinigol y geg i gynllunio gofal, darparu cyngor ataliol sydd wedi ei 

deilwra ar gyfer yr unigolyn, a chytuno ar y cyfnodau rhwng apwyntiadau rheolaidd a fyddai 

fwyaf addas i ddiwallu anghenion yr unigolyn. Bydd hyn yn lleihau'r galw am wasanaethau 

deintyddol gan oedolion iach, y mae rhai ohonynt yn mynd i weld deintydd yn rhy aml, gan 

ryddhau amser deintyddion i drin y rhai sydd angen triniaeth fwyaf.   

  

Mae'r dull gweithredu cydweithredol ym maes deintyddiaeth yn adeiladu ar sail egwyddorion 

gofal iechyd darbodus, gan leihau'r ddibyniaeth ar Unedau Gweithgarwch Deintyddol fel yr 

unig ddull o fesur darpariaeth contract, a bydd yn cyfrannu at yr ymrwymiad i sicrhau bod 

gwasanaethau deintyddol yn cynorthwyo pobl yng Nghymru i fyw bywydau iach a ffyniannus.  

  

Mae'r data diweddaraf a gyhoeddwyd yn dangos, ar 31 Rhagfyr 2018, roedd 1.73 miliwn o 

bobl yn cael mynediad rheolaidd at wasanaethau deintyddol gofal sylfaenol y GIG (sef 

cynnydd o dros 36,000 o bobl o gymharu â 5 mlynedd yn ôl). Mae'r ffigurau hefyd yn dangos 

bod y nifer uchaf erioed o blant yn cael mynediad at wasanaethau.   

  
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:   

0300 0604400  
 Bae Caerdydd • Cardiff Bay  Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru  
 Caerdydd • Cardiff                  Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales  
 CF99 1NA    
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.   
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We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.    
Mae cyfran y boblogaeth o oedolion sy'n cael mynediad at wasanaethau deintyddol y GIG yn 

parhau'n sefydlog er bod y boblogaeth gyfan yn cynyddu. Fel y nodais yn fy Natganiad 

Ysgrifenedig, mae angen inni barhau i fynd i'r afael â phroblemau lleol, a chynyddu nifer y 

bobl sy'n cael mynediad at ddeintyddion yn y mannau hynny.  

  

Ceir rhai problemau o ran recriwtio a chadw, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig yn y 

gogledd, y canolbarth a'r gorllewin - gan gynnwys staff yn symud o fewn y cyrff corfforaethol 

mawr o ardaloedd gwledig i ardaloedd trefol.  Mae hyn yn achosi anawsterau o ran llenwi rhai 

swyddi gwag, ac ar adegau mae oedi o ran recriwtio yn achosi oedi o ran darparu 

gwasanaethau newydd. Mae fy swyddogion yn parhau i gynnal trafodaethau â byrddau iechyd 

o ran sut i fynd i'r afael â'r materion hyn, gan gynnwys cymelliadau a gwneud mwy o ddefnydd 

o'r cymysgedd o sgiliau sydd gan staff.  

  

Soniais hefyd yn fy Natganiad am sefydlu Cyfadran Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol 

Cymru Gyfan ym Mhrifysgol Bangor, a sefydlwyd i gydweithio â cholegau addysg a darparwyr 

hyfforddiant i osod fframweithiau addysgol clir a monitro ansawdd hyfforddiant. Bydd y 

gyfadran yn datblygu gallu ymchwil, arweinyddiaeth ac yn gwella sgiliau gweithwyr gofal 

deintyddol proffesiynol er mwyn eu helpu i gyflawni eu potensial. Mae ei chynllun gwaith yn 

cynnwys cydweithio i lunio fframwaith ar gyfer y gweithlu gweithwyr gofal deintyddol 

proffesiynol yng Nghymru yn y dyfodol.  

  

Bydd Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) hefyd yn ystyried comisiynu pecynnau 

hyfforddiant ac addysg i helpu i ddatblygu'r gweithlu, ac ystyried pa un a oes modelau darparu 

gwasanaeth mwy effeithiol ar gyfer y gweithlu er mwyn lleihau llwyth gwaith deintyddion a 

gwneud practisau yn fwy cynaliadwy.  

  

Er nad yw rhai o'r problemau a wynebir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o ran 

mynediad at wasanaethau, recriwtio a chadw yn unigryw i ogledd Cymru, mae'r sefyllfa yno 

wedi gwaethygu yn sgil cau practisau a thanwario hanesyddol gan y bwrdd iechyd o ran ei 

gyllideb deintyddol a glustnodwyd, gan arwain at ddiffyg buddsoddi mewn gwasanaethau 

deintyddol. Mae fy swyddogion yn cydweithio â'r bwrdd iechyd i lunio cynllun gwella 

deintyddol cadarn dros gyfnod o dair blynedd i helpu i oresgyn yr heriau a wynebir gan y 

bwrdd iechyd.   

  

Rwy’n bwriadu rhoi diweddariad pellach ar gynnydd diwygio contractau deintyddol mewn 

Cyfarfod Llawn yn yr hydref.      

  

Yn gywir,   

  

  
  

Vaughan Gething AC/AM  

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol   

Minister for Health and Social Services  


