
 

Safon 1                Wedi'i gyflawni 

Mae systemau teleffoni a thrin galwadau priodol ar waith sy'n cefnogi anghenion galwyr ac yn osgoi'r angen i bobl alw yn ôl sawl 
gwaith. Mae systemau hefyd yn darparu data dadansoddol i'r practis. 

• Mae gan bractis swyddogaeth recordio ar gyfer llinellau sy'n dod i mewn ac allan. 

• Mae gan bractis y gallu i bentyrru galwadau ac maent yn ei ddefnyddio'n llawn. 

• Gall practis holi eu systemau ffôn a dadansoddi'r data a ddarperir.  

Safon 2                Wedi'i gyflawni 

Mae pobl yn derbyn ymateb prydlon i'w cyswllt â practis dros y ffôn. 

• Mae 90% o alwadau'n cael eu hateb cyn pen 2 funud ar ôl i'r neges a gofnodwyd ddod i ben. 

• Mae llai nag 20% o alwadau'n cael eu gadael 

Safon 3                Wedi'i gyflawni 

Mae gan bractis neges ragarweiniol ddwyieithog wedi'i chofnodi, sy'n cynnwys cyfeirio at wasanaethau lleol eraill ac at wasanaethau 
brys ar gyfer amodau sy'n peryglu bywyd a nodwyd yn glir 

• Mae gan bractis neges ragarweiniol ddwyieithog wedi'i recordio nad yw fel arfer yn para mwy na 2 funud. 

Safon 4                Wedi'i gyflawni 

Mae gan bractis ddulliau cyswllt priodol a hygyrch eraill, gan gynnwys datrysiadau digidol fel negeseuon testun SMS ac e-bost, yn 
ogystal ag wyneb yn wyneb. 

• Gellir archebu 25% o'r holl apwyntiadau y gellir eu harchebu ymlaen llaw trwy ddatrysiad digidol. Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau gyda gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol eraill. 

• Mae practis yn cynnig mynediad i ailadrodd presgripsiynau trwy ddatrysiad digidol. 

• Mae practis yn cynnig mynediad i gartrefi gofal i ail-archebu gwasanaeth presgripsiwn trwy ddatrysiad digidol. 
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Safon 5                 Wedi'i gyflawni 

 

Gall pobl ofyn am ymgynghoriad di-frys, gan gynnwys yr opsiwn o alw yn ôl trwy e-bost, ar yr amod bod y trefniadau llywodraethu 
cenedlaethol angenrheidiol ar waith. 

• Gellir cysylltu â phractis trwy e-bost er mwyn gofyn am apwyntiadau neu bresgripsiynau nad ydynt yn rhai brys. 

• Mae gan bractis y trefniadau llywodraethu angenrheidiol ar waith ar gyfer y broses hon, a allai gynnwys awto-ymatebion safonol a dwyieithog. 

Safon 6                Wedi'i gyflawni 

Gall pobl gael gafael ar wybodaeth am y gwahanol ffyrdd o ofyn am ymgynghoriad â meddyg teulu a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol eraill. Bydd meddygfeydd yn arddangos gwybodaeth sy'n ymwneud â'r safonau hyn. 

• Mae practis yn arddangos gwybodaeth am ymgynghoriad yn y feddygfa, mewn taflenni ymarfer ac ar wefan y practis. 

• Mae practis yn rhoi cyhoeddusrwydd i sut y gall pobl ofyn am ymgynghoriad (brys ac arferol). 

• Mae practis yn arddangos gwybodaeth am safonau mynediad. 

Safon 7                Wedi'i gyflawni 

Mae pobl yn derbyn ymateb amserol, cydgysylltiedig a chlinigol briodol i'w hanghenion. 

• Brysbennu priodol (gyda hyfforddiant perthnasol yn cael ei gynnal) a systemau penodi ar waith: 

• Cynigir ymgynghoriad yr un diwrnod i bob plentyn o dan 16 oed sydd â chyflwyniadau acíwt. 

• Cynigir ymgynghoriad yr un diwrnod i bobl sy'n cael eu brysbennu yn glinigol fel rhai sydd angen asesiad brys. 

• Rhaid i'r cynnig o ymgynghoriad y gellir ei archebu ymlaen llaw fod ar gael a dylai fod o fewn 2-3 wythnos fel rheol (gallai fod hyd at 6 wythnos 
ymlaen llaw). 

• Cyfeirio gweithredol ar gyfer ymholiadau priodol i wasanaethau amgen yn seiliedig ar glystyrau, ar draws y bwrdd iechyd a gwasanaethau 
cenedlaethol. 

Safon 8                Wedi'i gyflawni 

Mae gan bob practis ddealltwriaeth glir o anghenion a gofynion cleifion yn eu practis a sut y gellir cwrdd â'r rhain. 

• Archwiliad blynyddol a chynllun dilynol i'w drafod ar lefel clwstwr a'i gyflwyno i'r bwrdd iechyd. 

• Cyfranogiad blynyddol yn Arolwg Cleifion Cymru Gyfan a myfyrio ar ganfyddiadau. Trafodaeth ar ganfyddiadau a chynlluniau gweithredu dilynol i'w 
cynnal ar lefel clwstwr a'u rhannu gyda'r bwrdd iechyd. 

• Arfer i gynnal archwiliad galw a gallu yn flynyddol. Yna mae canfyddiadau i'w hystyried. Bydd rhain yn cefnogi nodi sut y gallai rolau estynedig 
gefnogi darparu gofal. 



• Mae practis yn cymryd rhan yn Arolwg Cleifion Cymru blynyddol ac yn ystyried ac yn gweithredu ar y canfyddiadau. 


