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Cynghorau Iechyd Cymuned [CICau] yw llais
www.communityhealthcouncil.org.uk
annibynnol pobl yng Nghymru
sy’n defnyddio
gwasanaethau’r GIG. Maent yn cynnwys
gwirfoddolwyr lleol, sy’n ymddwyn fel llygaid
a chlustiau’r claf a’r cyhoedd. Ceir 7 CIC
sy’n cwmpasu gwahanol rannau o Gymru.
Mae’r Bwrdd CICau [y Bwrdd] yn bodoli i
gefnogi, cynorthwyo, cynghori a rheoli
perfformiad y CICau. Mae’n cynrychioli
barnau cyfunol CICau ledled Cymru.
Gellir dod o hyd i gopi electronig o’r ddogfen hon ar ein
gwefan: www.communityhealthcouncils.org.uk
Mae’r adroddiad hwn ar gael yn Gymraeg hefyd. Os
hoffech y cyhoeddiad hwn mewn fformat a/neu iaith
arall, cysylltwch â ni ar:
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru,
33 – 35 Heol y Gadeirlan,
Caerdydd,
CF11 9HB

Ffôn: 02920 235558
e-bost: enquiries@waleschc.org.uk
Twitter: @CHC_Wales
Instagram: @chcwales
Facebook: Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru
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Cyflwyniad
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Cynghorau Iechyd
Cymuned (CICau) ledled Cymru wedi clywed fwyfwy gan rieni a
phobl ifanc am y pryderon oedd ganddynt am driniaeth
orthodontig. Dywedodd pobl wrthym eu bod yn aros yn rhy hir
am driniaeth ac roedd hyn yn eu poeni.
Mae triniaeth orthodontig yn fath o ddeintyddiaeth arbenigol,
sy’n anelu at sythu dannedd cam neu gywiro’r ffordd mae genau
pobl yn gweithio. Mae fel arfer yn golygu bod pobl yn gorfod
gwisgo bresys, i helpu i wella ymddangosiad ac aliniad dannedd
cam, allwthiol neu orlawn.
Gall gwella dannedd fel hyn helpu i wneud hylendid deintyddol
yn haws, oherwydd gall pobl lanhau eu dannedd a’u deintgig yn
well. Mae safonau da o iechyd deintyddol yn gallu helpu i wella
iechyd corfforol cyffredinol person.
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Fel rheol, mae pobl ifanc yn cael eu hatgyfeirio at Orthodeintydd
oherwydd bod eu Deintydd wedi sylwi ar rai problemau gyda’r
ffordd y mae eu dannedd yn datblygu.
Dim ond pan fydd plentyn yn tua 12 oed y mae triniaeth
orthodontig yn dechrau fel rheol. Nid yw hon yn oedran pendant
ar gyfer triniaeth, gan ei bod yn dibynnu i raddau helaeth ar
faint o ddannedd oedolion sydd wedi dod drwodd, a thyfiant
wyneb a genau’r person ifanc.
Gall oedolion gael triniaeth orthodontig hefyd, ond mae hyn yn
llai cyffredin. Mae cywiro problemau gyda’r dannedd a’r ên yn
anoddach i oedolion, am fod eu genau wedi gorffen datblygu ac,
fel arfer, mae’r dannedd oedolion i gyd yn eu lle yn barod.
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Beth mae triniaeth
orthodontig yn ei olygu?
Gall triniaeth orthodontig olygu bod bresys, clipiau, pinnau,
gwifrau neu offer arall yn cael eu gosod ar y dannedd am nifer o
fisoedd. Gellir galw’r rhain yn ‘fresys sefydlog’.
Weithiau, mae’n bosib y bydd angen i bobl wisgo ‘penwisg’
allanol i helpu i sythu’r dannedd. Mae’n bosib y bydd pobl eraill
yn cael bresys y gellir eu tynnu, y maen nhw’n eu gwisgo gyda’r
nos yn unig. Efallai y bydd angen i rai pobl dynnu rhai dannedd,
fel rhan o’u cynllun triniaeth orthodontig.
Mae angen i unrhyw un sy’n cael gofal orthodontig sicrhau bod
ganddynt drefn gofal deintyddol dda, er mwyn osgoi’r risg o
bydredd dannedd, clefyd y deintgig neu farciau parhaol ar
ddannedd. Mae cael triniaeth orthodontig fel arfer yn
ymrwymiad hirdymor, a gall gymryd 18-24 mis.
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Pwy sy’n cael triniaeth
orthodontig y GIG?
Gall pobl ifanc dan 18 oed, sydd ag angen
iechyd clir am driniaeth, gael gofal
orthodontig am ddim, ond mae’n rhaid aros
yn hir amdano fel arfer.
Nid yw bob amser yn hawdd darganfod a oes
gan rywun ‘angen iechyd’ am driniaeth
orthodontig. Er mwyn ceisio gwneud hyn yn
gliriach, defnyddir system genedlaethol i
helpu i wneud penderfyniadau teg.
Gelwir hyn yn Fynegai Angen Triniaeth
Orthodontig (IOTN). Ceir mwy o wybodaeth
am hyn ar wefan Cymdeithas Orthodontig
Prydain (BOS) (https://www.bos.org.uk).
Mae’r IOTN yn system sy’n graddio problemau gyda’r dannedd
a’r ên. Mae triniaeth y GIG ar gael i bobl y mae eu problemau’n
cael eu dosbarthu’n gradd 4 neu 5. Weithiau, mae’n bosib bydd
pobl â phroblemau gradd 3 yn gallu cael triniaeth hefyd.
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Yr hyn a wnaethom
Ar ôl clywed droeon gan bobl ifanc a rhieni am eu pryderon
ynghylch triniaeth orthodontig ac amserau aros, penderfynodd y
CICau ledled Cymru fynd ati i ddarganfod mwy.
Roedd y CICau eisiau clywed yn uniongyrchol gan bobl ifanc.
Gwnaethom gydnabod mai mater yn ymwneud â phobl ifanc yw
orthodonteg yn bennaf, ac nid oedd unrhyw le y gallai unigolion
a effeithiwyd fynd yn hawdd i roi eu barn. Nid oedd llawer o
oedolion yn poeni am orthodonteg, oherwydd nad oeddent yn
aros am driniaeth.
Nid oedd gan bobl ifanc a oedd yn poeni amdano bob amser
rywun i siarad ag ef, neu i siarad drosto, os oedd angen help
arnynt. Roedd y CICau’n poeni bod barn a phrofiadau pobl yn
mynd ar goll.
Gall rhieni godi pryderon am restrau aros hir ar ran eu plant,
ond nid oes gan bob person ifanc rieni a all wneud hyn ar eu
rhan. Nid yw pob person ifanc eisiau dweud wrth eu rhieni sut
maen nhw’n teimlo.
Roedd y CICau ledled Cymru yn teimlo fod pobl ifanc angen i ni
wrando ar yr hyn oedd ganddynt i’w ddweud, ac yna chwyddo
eu llais, fel bod cynllunwyr a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau
yn y GIG yn clywed am eu profiadau.
Fe wnaethom baratoi arolwg fel y gallai pobl ifanc a/neu eu
rhieni ddweud wrthym am eu profiadau. Gwnaethom rannu’r
arolwg hwn mewn ysgolion, deintyddfeydd, digwyddiadau
cyhoeddus ac ar-lein, fel bod pobl yn gallu rhoi eu barn i ni.
Paratowyd yr adroddiad hwn ar ganfyddiadau’r arolwg, ar ran y
7 Cyngor Iechyd Cymuned (CICau) yng Nghymru. Mae’n rhoi
rhai storîau a barnau cleifion. Mae’n giplun o farnau ar hyd a
lled Cymru. Rydym yn cydnabod y bydd profiad unigol pawb yn
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wahanol.

Mae ein canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar yr hyn
a glywsom cyn i’r pandemig coronafeirws gyrraedd Cymru ym
mis Mawrth 2020. Nid oes gennym ddarlun cyflawn o sut mae’r
cyfyngiadau ar wasanaethau gofal iechyd difrys wedi effeithio ar
driniaeth orthodontig, fel y gallai’r GIG ymateb i’r argyfwng.
Nid ydym yn gwybod llawer eto ychwaith am sut yr effeithiwyd
ar bobl ifanc sy’n aros am driniaeth orthodontig. Gwyddwn y
bydd amserau aros yn hirach fyth nawr, wrth i wasanaethau’r
GIG ailafael yn eu gwaith arferol.
Nid ydym wedi defnyddio pob ymateb a gawsom yn yr adroddiad
hwn, ond nod yr adrannau canlynol yw crynhoi’r prif themâu a
glywsom. Dilëwyd unrhyw gyfeiriad at unigolion neu
wasanaethau a enwyd.
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Gan bwy y clywsom
Ymatebodd dros 500 o bobl i’n harolwg. Roedd mwyafrif y bobl
a ymatebodd i’r arolwg yn 19 oed ac iau. Cwblhawyd dros 85%
o’n harolygon yn Saesneg, a chwblhawyd y gweddill yn
Gymraeg.
Roedd bron i hanner y bobl a ymatebodd i’n harolwg yn aros am
driniaeth orthodontig. Roedd bron i draean o’r bobl a gwblhaodd
ein harolwg yn cael triniaeth orthodontig ar y pryd.
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Yr hyn a glywsom
Sut ydw i’n edrych
Pan siaradon ni â phobl ifanc, dywedodd rhai ohonynt wrthym
fod cael dannedd cam neu allwthiol yn gwneud iddynt deimlo’n
hunanymwybodol iawn o sut roedden nhw’n edrych:
“Rwy’n teimlo’n ddig oherwydd rydw i
eisiau fy mresys cyn i fi ddechrau poeni
sut rydw i’n edrych. Roeddwn i eisiau ei
gael wedi’i wneud pan oeddwn i’n 12, ond
rwy’n dal i aros amdanynt.” (14 oed)

“Rhwystredig iawn. Mae’n
cael effaith negyddol ar fy
hyder.”

“Rwy’n teimlo fod cyflwr fy nannedd yn effeithio ar
fy mywyd beunyddiol ar hyn o bryd, gan eu bod yn
gwneud i fi deimlo’n ansicr iawn. Fel merch yn fy
arddegau, mae arnaf ofn dweud fy mod i’n
hunanymwybodol ac rwy’n breuddwydo am gael
dannedd syth. Rwy’n ymwybodol bod y problemau
gyda fy nannedd yn amlwg iawn o gymharu â rhai,
ond eto rwy’n teimlo yr anghofiwyd amdanaf, neu
nad oes unrhyw un yn sylwi ar fy mhroblemau.”
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“Yn hunanymwybodol iawn, dwi ddim yn dangos
fy nannedd pan fyddaf yn gwenu. Rwy’n teimlo
y byddaf i’n rhy hen i gael bresys erbyn i fi gael
fy ngweld”

“Mae’r broses o aros i fy nannedd dyfu
wedi bod yn araf, ond rwy’n
hunanymwybodol iawn o fy nannedd,
am fod gen i lawer o fylchau o hyd ac
rwy’n 14 – rwy’n cael trafferth bwyta
weithiau hefyd”

Gwyddwn nad yw
blynyddoedd yr
arddegau yn hawdd.
Mae’n bosib bod pobl ifanc
yn delio â newidiadau
corfforol, pwysau addysg,
delweddau ar y cyfryngau
cymdeithasol,
perthnasau’n newid. Gall
yr holl hyn fod yn sialens i
ymdopi â nhw, hyd yn oed
pan nad oes problemau
orthodontig i’w hystyried.

12 | T u d a l e n

Sut ydw i’n teimlo
Efallai bod gan bobl ifanc bryderon ynghylch sut maen nhw’n
edrych, sut maen nhw’n ffitio i mewn gyda’u cyfoedion, eu bod
heb gael digon o sylw neu ormod o sylw gan eraill. Rhaid iddynt
gynllunio ar gyfer bod yn oedolion, cael gyrfa a dod yn
annibynnol. Mae llawer yn digwydd i bobl ifanc, a gall fod yn
gyfnod o ddryswch a darganfod. Gall hyn wneud blynyddoedd
eu harddegau yn daith anodd i fod yn oedolion.
Yn aml, mae pobl ifanc ar yr adeg hon yn canolbwyntio’n fawr
arnyn nhw eu hunain, oherwydd eu bod nhw’n gorfod darganfod
pwy ydyn nhw, pwy yw eu ffrindiau, eu rhywioldeb, rhyw a’u
dyfodol. Mae pobl ifanc yn siarad yn aml am deimlo eu bod yn
cael eu barnu am y ffordd maen nhw’n edrych a’r dewisiadau
maen nhw’n eu gwneud. Dywedodd pobl ifanc wrthym:
“Rwy’n teimlo’n
anghyfforddus ac yn
paranoid.”

“Rwy’n teimlo bod pobl yn
mynd i fy mwlïo.”

“Pryderus bod pobl yn edrych arna i.”

Pan fydd pobl ifanc yn teimlo nad ydyn
nhw’n edrych yn dda, neu nid ydyn nhw’n
ffitio i mewn oherwydd eu hymddangosiad
corfforol, gall hyn effeithio ar eu hunan-barch.

“Yn flin ac yn
annifyr bod gen i
ddannedd babi yn
tyfu uwchben fy
nannedd newydd o
hyd - rwy'n cael fy
mhoeni’n aml iawn”

Pan siaradon ni â phobl ifanc am orthodonteg, fe glywsom y
geiriau ‘hunanymwybodol’, ‘hyder’, ‘bwlïo’ a ‘delwedd corff’ yn
aml. Cododd y geiriau hyn yn amlach na phoen, anghysur neu
anhawster wrth fwyta.
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Wrth bwy allaf i ddweud?
Mae pobl ifanc wedi
defnyddio geiriau
pwerus i ddisgrifio sut
maen nhw’n teimlo.
Mae angen i weithwyr
proffesiynol a’r rhai
sy’n gwneud
penderfyniadau yn y
GIG glywed a deall
lleisiau a geiriau pobl
ifanc.
Mae’n bosib na fydd rhieni ac oedolion eraill, nad ydynt erioed
wedi bod angen gofal orthodontig, neu a gafodd ofal
orthodontig flynyddoedd lawer yn ôl, yn cynrychioli’r
safbwyntiau hyn mor bwerus neu gywir â’r bobl ifanc eu hunain.
Fe wnaeth un gŵr ifanc, a oedd wedi bod yn aros am fresys am
amser hir iawn, gysylltu â ni am ei fod yn rhwystredig iawn
ynghylch yr amser y bu’n aros a’r problemau a oedd yn digwydd
gyda’i atgyfeiriad.
Roedd wedi cael ei fwlïo oherwydd ei ddannedd, ac roedd wedi
newid ysgol hyd yn oed. Roedd eisiau bwrw ymlaen â’i
driniaeth, trwy gael apwyntiad i gael bresys. Yn hytrach,
cadwyd ef i aros am fisoedd a misoedd, ac roedd hyn yn gwneud
iddo deimlo’n ofidus ac yn isel ei ysbryd drwy’r amser.
Er y gallai ddod o hyd i lefydd lle gallai gael triniaeth breifat,
roedd yn gwybod na allai ei rieni fforddio hyn. Roedd hyn yn
golygu ei bod yn ymddangos i’r gŵr ifanc hwn nad oedd unrhyw
ffordd ymlaen.
Roedd yn mynd i orfod parhau i aros a mynd yn fwy
rhwystredig, a theimlo na allai rannu ei deimladau gyda’i rieni.
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Beth am fy nyfodol?
Roedd rhai pobl a oedd y tu allan i grŵp oedran targed yr arolwg
yn dal i fod eisiau cyfranogi. Roedd ganddynt farnau cryf ac
atgofion am beth roedd hyn yn ei olygu iddyn nhw, oherwydd y
bu hon yn elfen bwysig o’u harddegau. Dywedodd un person
wrthym sut roedd hi’n teimlo wrth aros am driniaeth a’r effaith a
gafodd arni:
“Rwy’n 25 erbyn hyn ac rwy’n casáu fy lluniau graddio a
phriodas. Arhosais mor hir fel ei bod yn rhy hwyr. Dwi dal
ddim yn gwenu mewn ffotograffau, roeddwn i’n ddigalon
trwy gydol fy arddegau ac mae wedi effeithio ar fy hyder
a’m hunan-barch.”

Pa mor hir y byddaf yn aros am
driniaeth
Gofynnon ni i bobl ifanc pa mor hir yr oeddent yn aros, neu wedi
aros, i gael gweld Orthodeintydd. Dywedodd pobl wrthym yn
bennaf am oedi o 2 i 5 mlynedd.
“Mae gorfod aros dros 6 mlynedd am
driniaeth yn annifyr a rhwystrol.””

“Nid ydw i wedi’u cael nhw eto, am fod
rhestr aros o 5 mlynedd gan yr
Orthodeintydd agosaf.”
“Arhosais i 3 blynedd am driniaeth, roeddwn i’n casáu fy
nannedd ac eisiau eu trwsio cyn gynted â phosib.”
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“Rhwystredig am fy mod i’n 15 oed nawr, a dwi eisiau
dannedd syth. Mae’n teimlo fel proses mor hir, a
digwyddodd dim byd am amser maith.”

“Rydw i wedi bod yn aros
mwy na 4 blynedd am
driniaeth, a nawr maen
nhw’n dweud y bydd y
driniaeth, a fyddai wedi
bod yn syml iawn, bellach
yn gymhleth iawn.”

“Rhaid i fi aros 5 mlynedd
arall am fresys ac rwy’n
poeni oherwydd byddaf yn
19 yn cael bresys ac rwy’n
gofyn tybed pa effaith y
bydd hyn yn ei gael ar fy
mywyd.”

Nid oedd pawb yn poeni cymaint am aros yn hir am driniaeth
orthodontig, ac roedden nhw’n deall bod rheswm dilys weithiau
dros aros yn hirach.
“Nid oedd/oes ots gen i aros am fy mresys. Roedd yn rhaid i
fi aros nes fy mod i’n barod.”
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“Mae hwn yn amser
derbyniol i aros a pharatoi
ar gyfer y dyfodol, a sut i
ymdopi â’r boen a’r
canlyniadau rwy’n aros i’w
cael. Rwy’n hapus gyda’r
amser aros, ond rwy’n
deall bod llawer wedi aros
cryn dipyn o amser. Mae
mwy o bryder ynghylch
siap fy
ngên na fy
nannedd.”
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“Cefais fy atgyfeirio at yr Orthodeintydd pan ddechreuais i
ym Mlwyddyn 5. Bu’n rhaid i fi aros nes canol Blwyddyn 6
i gael triniaeth. Roedd yr aros yn teimlo'n eithaf hir, ond
nid oedd arnaf angen dybryd am fresys, felly doedd dim
ots gen i aros.”

Roedd rhai pobl ifanc yn poeni’n arbennig am aros am driniaeth.
Roeddent yn teimlo y gallai oedi hir olygu y byddent yn rhy hen i
gael triniaeth am ddim gan y GIG, ac efallai y byddai’n rhaid
iddynt dalu am unrhyw waith orthodontig, pe gallent ei fforddio.
Roedd eraill yn poeni y gallai’r oedi yr oeddent yn ei wynebu
olygu efallai na fyddai’r driniaeth yn gweithio cystal, ac na
fyddai’r canlyniadau cystal ag y gallent fod.
Yn y ddwy sefyllfa, roedd pobl yn teimlo eu bod yn rhedeg allan
o amser. Creodd hyn bwysau ychwanegol yr oedd pobl ifanc yn
teimlo ei fod yn annheg.
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Beth mae’r system bresennol yn
ei golygu i fi?
Dywedodd llawer o bobl a ymatebodd i’n harolwg wrthym fod
cyfathrebu wedi bod yn broblem. Nid oedd pobl ifanc bob amser
yn teimlo eu bod wedi cael digon o wybodaeth, neu ddigon o
esboniad. Roedd hyn yn ymwneud â’u triniaeth a’u hamserau
aros unigol.
Roedd rhai yn poeni am golli’r ysgol neu deithio’n bell am
apwyntiadau byr iawn. Roedd hyn i gyd yn digwydd ar adeg
dyngedfennol iawn yn eu haddysg.

“Bu’n rhaid aros yn hir ac mae’n
ffordd bell i fynd i Abertawe (o
Geredigion) i gael triniaeth. Pam
nad oes triniaeth ar gael yn lleol?”

“Anobeithiol. Dim rheolaeth dros
pryd y byddai triniaeth yn cael ei
ddarparu, gan fod yn rhaid aros am
arian y GIG, sydd / oedd yn cael ei
ddyrannu bob blwyddyn. Felly tra’n
aros, roedd problemau o hyd o ran
sut roedd fy nannedd yn edrych a
hefyd roedd yn effeithio ar y ffordd
roeddwn i’n bwyta ac yn siarad.”

“Yn iawn, ond
chefais i ddim
digon o wybodaeth
pryd fyddwn i’n eu
cael.”
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“Rwy’n teimlo’n nerfus iawn
oherwydd nad ydw i’n
gwybod beth sydd angen
iddynt ei wneud.”

“Dim problem aros, ond nawr mae’n rhaid i fi golli gwersi i
fynd i apwyntiadau orthodontig. Rwy’n gwneud fy T.G.A.U
nawr, felly rwy’n colli gwersi pwysig. Nid yw’r Orthodeintydd
ar agor gyda’r nos nac ar benwythnosau, felly does gen i
ddim dewis.”

Roedd rhieni’n poeni hefyd
Roedd rhieni pobl ifanc yn poeni hefyd am yr oedi yr oedd eu
plant yn ei wynebu.

“Ar hyn o bryd, mae fy
merch yn aros i weld yr
Orthodeintydd, mae’n ergyd
i’w hyder ac mae rhywun yn
pigo arni oherwydd ei
dannedd.”
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“Mae’r gwasanaeth
orthodontig yn methu’n llwyr!
Cafodd fy mab ei asesu yn B5 ac, o’r
diwedd, fe dderbyniodd apwyntiad yn
B11. Erbyn hynny, roedd e’n brysur
gyda’i astudiaethau TGAU, a byddai
cymryd amser i ffwrdd o’r ysgol a’r
anghysur yn anymarferol. Felly, bu’n
rhaid i fi wrthod ei apwyntiad. Bydd
ganddo ddannedd cam am oes nawr,
neu nes y gall fforddio gofal
preifat yn ddiweddarach
mewn bywyd.
Gwasanaeth
syrffedlyd!”

“Siomedig iawn. Mae fy
merch yn 14 ac mae’n cael
trafferth derbyn y ffordd
mae’i dannedd yn edrych.
Nid oes ganddi unrhyw
hyder. Rydw i wedi ffonio
a ffonio fy neintydd am
hyn, ond heb lwyddiant o
hyd.”

22 | T u d a l e n

“Ansicr (beth sy’n digwydd) oherwydd dywedwyd wrthym
efallai na fydd y driniaeth yn cael ei chymeradwyo”

“Mae gen i ferched sy’n efeilliaid, ac mae bresys gan y ddwy. Ni
allaf ddeall pam nad yw eu hapwyntiadau’n cael eu cyd-drefnu.
Fel y mae, mae’n rhaid i fi gymryd diwrnod o wyliau o’r gwaith i
fynd ag un ferch, ac mae’r un peth yn wir am fy ngwraig pan
fydd hi’n mynd â’r ferch arall. Rydyn ni’n byw yng Ngheredigion
ac yn gorfod teithio i Abertawe. Rydym wedi gofyn droeon i’r
merched gael apwyntiadau ar yr un diwrnod, ond heb lwyddiant.
Mae’n ddisynnwyr”ddisynnwyr”
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Mae rhieni yn dweud eu bod wedi cael gwybod bod orthodonteg
yn ‘fater cosmetig’ neu’n ‘broblem byd cyntaf’. Er y gallai rhai
elfennau o hyn fod yn ddealladwy, oherwydd na all y GIG roi’r
hyn maen nhw’i eisiau i bawb, mae rhieni'n dal i boeni. Gallant
weld yr effaith seicolegol feunyddiol y mae hyn yn ei chael ar
bobl ifanc yn eu teuluoedd eu hunain.
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Y pandemig coronafeirws
Gwyddwn fod y pandemig coronafeirws wedi effeithio ar holl
wasanaethau’r GIG. Mae pob elfen o ofal y GIG wedi newid yn
ystod yr wyth mis diwethaf, allan o reidrwydd. Gyda’n gilydd
rydym wedi gorfod newid ein ffordd o fyw, i leihau niwed i bobl –
mae llawer ohonom yn gweithio gartref, rydym yn golchi ein
dwylo’n amlach, rydym yn gwisgo gorchudd wyneb ac mae pob
un ohonom yn ymwybodol o’r angen i gadw pellter
cymdeithasol.
Mae cynllunwyr wedi gorfod osgoi’r risg y bydd y GIG yn cael ei
lethu ac maent wedi gwneud hyn trwy atal rhai gwasanaethau, a
newid y ffordd y mae gwasanaethau eraill yn cael eu darparu,
i’w gwneud yn fwy diogel i staff y GIG a phobl sy’n defnyddio’r
GIG. Mae hyn wedi golygu y gellir gweld llai o bobl ac mae hyn
yn gwneud amserau aros yn hirach fyth.
Bellach, mae angen i ni ganolbwyntio ar sut beth fydd gofal y
GIG yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys ein pobl ifanc sy’n
derbyn gofal orthodontig neu’n aros amdano. Mae arnynt angen
triniaeth o hyd, ac mae’n rhaid iddynt fyw â’u hanghenion
orthodontig o hyd. Fel pob un ohonom, maen nhw’n byw gyda’r
coronafeirws. Nid yw eu hanghenion a’u teimladau am eu gofal
a’u hamserau aros wedi diflannu, a rhaid i ni beidio â gadael i’w
lleisiau fynd ar goll.

When NHS services were affected by the pandemic, we
continued to hear from some people about what this meant for
them:
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“Mae bresys fy merch wedi torri, ar ôl i’w
Horthodeintydd blaenorol ganslo ei hapwyntiadau’n
gyson, nid yw hi wedi gweld unrhyw un ers mis Tachwedd
llynedd, ac yna cawsom wybod nad ydyn nhw’n gweld
cleifion bellach a’u bod yn cau. Maen nhw wedi rhoi rhywun
newydd i ni ei weld, ond mae ei bresys wedi torri, mae’r
wifren wedi dod i ffwrdd ar y gwaelod ac mae’n torri ei
gwefus waelod. Nid yw cwyr yn gweithio ac
maen nhw wedi gwrthod ei gweld, a phan
ofynnais, “felly bydd yn rhaid iddi
ddioddef am y tro?” eu hateb
nhw oedd “bydd”.”

“Effeithiwyd ar fy nhriniaeth ddeintyddol barhaus; Roeddwn i
fod i gael apwyntiad gyda’r Orthodeintydd i addasu fy mresys.
Oherwydd nad oeddwn i’n gallu mynd at yr Orthodeintydd,
dywedwyd wrthyf am ddelio â cholli bachau fy hun. Yn
bersonol, dwi ddim yn teimlo ei bod yn dderbyniol fy nhrin fel
hyn. Bydd fy nhriniaeth hefyd nawr yn para ychydig fisoedd yn
hirach, ac mae hyn wedi effeithio ar fy hyder. Rwy’n ansicr a
yw fy nannedd wedi symud mewn ffordd dda neu mewn ffordd
ddrwg, gan fod y wifren wedi bod i mewn cyhyd.”
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“Rydym yn aros am apwyntiad Orthodeintydd i fy merch 14 oed,
a chafodd ei galw i gael pelydr x yn ystod y cyfnod clo. Cawsom
wybod bryd hynny nad oedd yr adran Orthodonteg ar agor yn
ystod y cyfnod clo, ond y byddai’r pelydr x yn cael ei weld
unwaith y byddai’n ailagor. Mae dannedd fy merch yn achosi
anghysur iddi, am eu bod yn gorwedd yn llorweddol yn y
deintgig, ac nid yw’r oedi hyn yn gwneud lles iddi. Rwy’n
gobeithio y bydd gwasanaethau a ystyrir yn “ddianghenraid” yn
gallu dechrau gweld cleifion eto’n fuan, gan fy mod i’n siŵr bod
llawer o bobl sy’n aros am apwyntiad mewn poen / anghysur ac
y mae’r oedi’n dechrau effeithio ar eu hiechyd meddwl a’u lles.”

“Mae fy merch un ar bymtheg oed yn aros am lawdriniaeth
ddeintyddol i dynnu ei chefnddannedd i leihau’r poen yn ei gên,
a hefyd i alluogi’r brês i gael ei ffitio. Ar wahân i’r boen yn ei
gên, mae’n poeni’n gynyddol am yr oedi cyn cael ffitio’r brês.
Roedd hi ar y rhestr aros i gael y llawdriniaeth yn ysbyty
Treforys cyn y cyfnod clo, ond nid ydym wedi cael unrhyw
wybodaeth bellach o gwbl ers hynny”

“Wedi methu â threfnu
i fy mab gael tynnu
dant er mwyn i’w
driniaeth orthodontig
barhau”

“Mae gan fy merch broblem â
dant sydd angen llawdriniaeth,
gan ei fod wedi achosi difrod i
wreiddiau dannedd eraill. Nid
yw wedi gweld Orthodeintydd
ers mis Chwefror ac mae ei
bresys wedi torri. Rwy’n poeni
bod yr oedi’n achosi mwy o
ddifrod i’w dannedd.”
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Dysgu o’r hyn a glywsom –
beth nesaf…?
Rydyn ni eisiau i’n canfyddiadau gael eu gweld ac rydyn ni am iddynt
fod yn fan cychwyn ar gyfer gwneud pethau’n well i bobl ifanc, ar
gyfer ein cenedlaethau presennol a chenedlaethau’r dyfodol.
Deallwn ei bod yn her i ddarparu gofal orthodontig hygyrch i bobl
mewn modd amserol. Nid oes gan y GIG yr arian na’r staff i wneud
popeth bob amser, felly ni ellir datrys hyn i gyd yn hawdd nac yn
gyflym. Ond, a ydyn ni’n gwneud digon mewn gwirionedd?
Mae’r broblem benodol hon yn effeithio’n fwy ar bobl ifanc nac
unrhyw un arall yng Nghymru. Anaml y bydd angen gofal o’r math
hwn ar oedolion. Yn aml, ni ofynnir i’r bobl ifanc sy’n defnyddio’r
gwasanaethau hyn am eu barn, neu efallai nad ydynt yn teimlo bod
ganddynt lais digon pwerus, gan ei bod hi’n ymddangos nad oes
unrhyw un yn gwrando ac yn gweithredu.
Mae arnom angen i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau a
chynllunwyr gymryd y mater hwn o ddifrif, a pheidio â’i
ddiystyru fel mater dibwys i arddegwyr. Nid yw gofal deintyddol
gwael yn fater dibwys pan eich bod yn eich arddegau, ond a ydyn ni’n
ei gymryd yn ddigon difrifol?
Gall materion yn ymwneud â diffyg hyder a hunan-barch ddeillio o
oedi mewn gofal orthodontig. Yn ei dro, gall gael effaith ar
wasanaethau gofal iechyd eraill, ac ar gyfranogi mewn addysg a
hyfforddiant. Os nad yw pobl ifanc yn teimlo’n dda amdanyn nhw eu
hunain ac nad ydyn nhw’n teimlo bod cynllunwyr gofal yn poeni am
eu lles, yna pa neges y mae hyn yn ei chyfleu?
Gall profiadau plentyndod gwael gael effaith am ddegawdau, a gallant
gael eu trosglwyddo i’r genhedlaeth nesaf. Gall peidio â thalu digon o
sylw i fater mor arwyddocaol, sydd mor bwysig i bobl ifanc, gael
effaith ar eu dewisiadau bywyd a’u profiadau trwy gydol eu hoes.
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Wrth i ni anelu at Gymru
iachach yn y dyfodol, mae’n
rhaid i ni fynd i’r afael â
materion fel hyn, hyd yn oed
pan fyddwn ni mewn byd â’r
coronafeirws yn ein
cymunedau.
Mae pobl ifanc angen i glinigau
orthodontig wella’r cyfathrebu â
chleifion. Mae hyn yn golygu sicrhau bod gwybodaeth addas
ar gael yn hawdd, mewn ffordd sy’n diwallu anghenion pobl
ifanc. Mae angen hefyd i wybodaeth fod yno i rieni neu
warcheidwaid a’r deintyddion sy’n atgyfeirio.
Mae angen i bawb wybod gyda phwy y dylent siarad pan
fyddant yn poeni, bydded hynny am amserau aros neu’r gofal
a dderbynnir. Ar hyn o bryd, i ormod o bobl ifanc a’u
teuluoedd, mae’n teimlo fel y dylent fod yn ddiolchgar eu bod
yn cael unrhyw fath o ofal, a bod yn rhaid derbyn yr amserau
aros hir yn ddigwestiwn.
Mae angen i bawb sy’n gweithio gyda phobl ifanc ddeall a
chydnabod sut mae oedi mewn triniaeth orthodontig yn
effeithio ar eu hiechyd meddwl a’u lles, ac yn achosi
niwed posib iddynt. Dylid darparu gwybodaeth ar y mater
hwn i ysgolion, at ddefnydd pobl ifanc, eu rhieni a’u
hathrawon.
Mae angen i gyrff y GIG ei gwneud hi’n hawdd iawn dod o
hyd i wybodaeth am amserau aros gwasanaethau
orthodontig ar eu gwefannau. Mae angen iddynt ddweud
wrth bobl beth maen nhw’n ei wneud i wella pethau, a pha
mor hir y bydd hyn yn ei gymryd.
Yn bwysicaf oll, mae angen i Lywodraeth Cymru a’r GIG yng
Nghymru gynnwys pobl ifanc wrth iddynt gynllunio i
ddelio â’r ôl-groniadau hir mewn gofal orthodontig, a
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waethygwyd gan y pandemig coronafeirws. Rhaid i’w
cynlluniau ddysgu oddi wrth y pethau sydd wedi gwneud
materion mor anodd i bobl ifanc sy’n aros yn rhy hir am ofal
orthodontig yng Nghymru, a mynd i’r afael â nhw.

I grynhoi, mae angen i bethau fod yn wahanol i’n pobl ifanc
yn y dyfodol. Mae angen iddynt allu credu eu bod nhw’n
bwysig nawr. Mae angen iddynt wybod bod sut maen nhw’n
teimlo’n bwysig, ac y bydd rhywun yn gwrando arnynt ac yn
gweithredu ynghylch yr hyn maen nhw’n ei ddweud.
Fe wnaethom rannu ein hardroddiad gyda Phrif Swyddog
Meddygol Llywodraeth Cymru. Gallwch weld ei hymateb yn yr
Atodiad i’r adroddiad hwn. Fe fydd y Bwrdd a’r CICau yn
monitro sut mae gwasanaethau orthodontig yn parhau i
ddatblygu i ateb anghenion pobl ifanc yn well wrth i’r GIG
ymateb i effaith y pandemig coronafeirws ac yn y tymor
hirach.

30 | T u d a l e n

Diolch
Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i
rannu eu profiadau gyda ni.
Rydym yn ddiolchgar hefyd i’r ysgolion a’r
practisau deintyddol ac orthodontig a fu’n ddigon
caredig i rannu ein harolwg gyda’u disgyblion a’u
cleifion.
Hoffem ddiolch hefyd i enillydd ein cystadleuaeth
poster. Rydym wedi defnyddio’r dyluniad (ar
dudalen 10 yn ein hadroddiad) i annog pobl i
gysylltu â ni.

Atborth
Carem glywed eich barn am y cyhoeddiad hwn, ac
unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallem fod
wedi’i wella, fel y gallwn eu defnyddio i wneud ein
gwaith yn y dyfodol yn well.
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Manylion cyswllt
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng
Nghymru
33 / 35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd CF11 9HB

02920 235 558

enquiries@waleschc.org.uk

www.communityhealthcouncils.org.uk

@CHC_Wales

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg.
Os byddwch yn ysgrifennu atom yn Gymraeg, byddwn
yn ateb yn Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi cyn
ymateb i’ch gohebiaeth.
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Dod i wybod mwy am eich CIC

Gogledd Cymru
https://northwaleschc.nhs.wales/

Hywel Dda

Powys

https://hywelddachc.nhs.wales/

http://www.wales.nhs.uk/sitespl
us/1144/home

Cwm Taf Morgannwg
https://cwmtafmorgannwgchc.nhs.
wales/

Aneurin Bevan
https://aneurinbevanchc.nhs.wal
es/

Bae Abertawe
https://swanseabaychc.nhs.wales/

De Morgannwg
https://southglamorganchc.nh
s.wales/
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Atodiad

Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Health and Social Services Group
Y Gyfarwyddiaeth Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd
Directorate of Primary Care and Health Science
Yr Is-adran Gofal Sylfaenol/Primary Care Division

Alyson Thomas
Prif Weithredwr
Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned
Alyson.Thomas2@wales.nhs.uk
Mae cynnydd wedi cael ei wneud
16 Rhagfyr 2020
Annwyl Alyson,
Diolch ichi am roi’r cyfle imi roi fy sylwadau ar eich adroddiad drafft ar gasgliadau’r
arolwg, Gwasanaethau Orthodonteg yng Nghymru: Clywed am brofiadau pobl ifanc.
Roedd clywed lleisiau’r bobl ifanc, a gymerodd ran yn yr arolwg, yn uniongyrchol drwy
eu geiriau a’u sylwadau yn gyfle imi ddysgu am eu profiadau. Mae’n destun pryder
bod cynifer ohonynt yn teimlo nad oedd ganddynt unrhyw un i siarad ag ef weithiau,
ac y byddai’n bosibl gwella cyfathrebu mewn darpariaethau orthodonteg ac yn
gyffredinol ym maes orthodonteg yng Nghymru. Yn benodol, rwy’n hoffi’r syniad y dylai
pobl ifanc gael y cyfle i ddeall sut mae’r system yn cael ei threfnu, ac i gyfrannu at y
gwaith cynllunio. Er bod y sefyllfa’n gwella, mae angen gwneud rhagor, yn enwedig o
ran rhoi sylw i amseroedd aros a chyfathrebu. Byddaf yn rhoi ystyriaeth fanwl i sut y
gallwn ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cyfrannu at y
broses.
Y Byrddau Iechyd sydd â’r cyfrifoldeb dros gomisiynu a rheoli eu cyllidebau
deintyddiaeth eu hunain, er mwyn iddynt allu darparu gofal deintyddol o dan y GIG,
gan gynnwys gwasanaethau orthodonteg, sy’n bodloni anghenion lleol a gofynion yr
agenda iechyd y geg yn ehangach. Mae cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â’r
amrywiadau mewn amseroedd aros i driniaethau orthodontig.
Mae adolygiadau annibynnol yn y gorffennol wedi dod i’r casgliad ei bod yn
ymddangos bod yr adnoddau orthodonteg sydd ar gael ar hyn o bryd yn ddigon i
ddarparu gwasanaethau ar gyfer y rheini y nodwyd bod angen therapi orthodontig
penodol arnynt. Mae astudiaethau epidemiolegol yn cadarnhau bod hynny oddeutu
traean o gohort o blant 12 oed dros gyfnod o flwyddyn – ac ar y cyfan mae digon o
arian yn y system ar gyfer hynny. Mae aneffeithlonrwydd o ran atgyfeirio yn y
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gorffennol, megis plant yn cael eu hatgyfeirio’n rhy gynnar, cynnal adolygiadau
blynyddol yn rhy aml, cynnal asesiadau o ddannedd nad ydynt wedi eu lleoli’n hollol
gywir ond heb fod hynny’n arwyddocaol, a materion sy’n ymwneud â chyflawni
contractau, wedi arwain at oedi yn y ddarpariaeth orthodonteg.
Cyn y pandemig COVID-19, byddai GIG Cymru yn gwario rhyw £13-14 miliwn bob
blwyddyn ar wasanaethau orthodonteg gofal sylfaenol - sef gwasanaethau arbenigol.
Mae hyn tua 10% o ddyraniad cyfan gofal sylfaenol y gyllideb ddeintyddol gyffredinol,
a 40% o’r gwariant cyfan ar ddeintyddiaeth plant mewn gwasanaethau deintyddol
gofal sylfaenol. Rhaid sicrhau bod cydbwysedd rhwng y galw am driniaethau
orthodontig a’r anghenion iechyd y geg eraill sydd gan blant Cymru. Rhaid inni hefyd
sicrhau bod plant yn cael mynediad amserol at ofal os oes ganddynt bydredd yn eu
dannedd, a bod angen triniaeth arnynt, neu mewn rhai achosion, bod angen i nifer o
ddannedd gael eu tynnu allan.
Er i’r galw am wasanaethau orthodonteg gynyddu dros y blynyddoedd, rydym o’r farn
bod yn rhaid i orthodonteg o dan y GIG gael ei darparu mewn modd sydd wedi ei
reoli’n briodol o ran bodloni anghenion a rhoi gofal, yn hytrach na darparu
gwasanaethau yn ôl y galw. Mae’n bwysig bod Byrddau Iechyd yn sicrhau bod yr
orthodonteg a ddarperir o dan y GIG yn canolbwyntio ar enillion iechyd, ac yn seiliedig
ar asesiad o anghenion, yn hytrach nag ar waith cywiro am resymau esthetig nad yw’n
gymwys o dan feini prawf presennol y GIG.
Mae amrywiadau rhanbarthol o ran pa mor hir y gallai fod angen i unigolyn aros i gael
triniaeth orthodontig gofal sylfaenol a hefyd driniaeth orthodontig gofal eilaidd/gofal
mewn ysbyty. Hyd yn oed mewn ardaloedd lle mae practisau ac ysbytai y mae
mynediad da atynt, mae’n rhaid i rai cleifion aros i gael triniaeth. Mae’r sefyllfa wedi
gwaethygu oherwydd effaith y pandemig COVID-19 ar wasanaethau deintyddol y GIG.
Mae tystiolaeth bod rhai’n cael eu hatgyfeirio at fwy nag un darparwr, a/neu eu bod yn
cael eu hatgyfeirio’n rhy gynnar, oherwydd amseroedd aros ‘tybiedig’. Yn aml,
defnyddir dull gweithredu’n seiliedig ar ‘y cyntaf i’r felin’ i reoli llawer o’r rhestrau aros
am wasanaethau orthodonteg, ac nid yw blaenoriaethau clinigol yn cael digon o
ddylanwad ar yr amseroedd aros hynny. Rydym yn disgwyl i’r Byrddau Iechyd gymryd
camau i unioni’r materion hyn, gan adeiladu ar sefyllfa sy’n gwella er mwyn sicrhau
bod blaenoriaethau clinigol yn cael dylanwad, a bod enillion effeithlonrwydd yn cael eu
gwireddu.
Mae’r system ar gyfer rheoli e-atgyfeiriadau deintyddol yn caniatáu i ddarpariaeth
frysbennu ddylanwadu ar y llif o atgyfeiriadau ‘amserol’ at wasanaethau deintyddol
arbenigol. Fe’i defnyddir ar draws GIG Cymru, mewn gofal deintyddol sylfaenol ac
eilaidd. Nod y system yw gwella ansawdd atgyfeiriadau a lleihau’r amseroedd y mae
cleifion yn aros i gael triniaeth, gan gynnwys triniaeth orthodontig. Cymru yw’r wlad
gyntaf yn y DU i weithredu system electronig lawn ar gyfer atgyfeiriadau deintyddol ym
mhob arbenigedd deintyddol. Gall cleifion dracio a dilyn penderfyniadau brysbennu a
gweld cyrchfan atgyfeiriadau. Mae’n bwysig nodi bod y system yn cynnwys pob
arbenigedd deintyddol.
Mae’r gallu i werthuso’n fanwl ac adrodd ar ansawdd atgyfeiriadau orthodonteg yn
rhan o’r system, er mwyn monitro ac adnabod yr achosion hynny y mae angen eu
blaenoriaethu, a’r ymarferwyr hynny sy’n anfon atgyfeiriadau mewn modd amhriodol.
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Er enghraifft, gellir dychwelyd achosion lle mae’r atgyfeiriadau’n rhy gynnar; achosion
nad ydynt yn bodloni’r meini prawf derbyn ar gyfer ‘anghenion clinigol’; a chleifion y
mae iechyd eu ceg yn wael a/neu gleifion nad oes ganddynt y cymhelliant i chwarae
eu rhan mewn sicrhau canlyniadau cadarnhaol drwy gael triniaeth orthodontig, yn ôl at
yr ymarferwr gofal sylfaenol yn hytrach na defnyddio adnoddau arbenigol.
Mae rhai ymarferwyr yn cyfaddef eu bod yn atgyfeirio cleifion yn rhy gynnar mewn
ymateb i amseroedd aros posibl, er bod hynny’n ychwanegu at y pwysau sydd ar y
system. Gall y Byrddau Iechyd fonitro a nodi’r ymarferwyr sy’n gwneud
penderfyniadau atgyfeirio gwael neu atgyfeiriadau lluosog. Hefyd mae’r adnodd ar
gyfer penderfynu ar flaenoriaethau yn rhan hanfodol o’r system er mwyn sicrhau bod y
rheini sydd â’r anghenion mwyaf yn cael eu gweld gyntaf. Er bod gwelliannau wedi
cael eu gwneud, mae angen inni barhau i leihau unrhyw aneffeithlonrwydd yn y
system orthodonteg, er mwyn i fwy o blant, y nodwyd bod ganddynt angen
orthodonteg penodol, allu cael y gofal priodol, a bod gwerth gwell yn deillio o’r
buddsoddiadau a wneir.
Yn gywir,

Colette Bridgman
Prif Swyddog Deintyddol
Chief Dental Officer
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Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru
33 – 35 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9HB

www.communityhealthcouncils.org.uk
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