Sut mae
gwneud cwyn i
ni am weithiwr
deintyddol
proffesiynol?
Mae’r daflen hon yn egluro beth ddylech chi ei wneud os
nad ydych chi'n fodlon â’r ffordd y mae gweithiwr deintyddol
proffesiynol wedi’ch trin.

www.gdc-uk.org

Ein rôl
Ni, sef y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, yw corff rheoleiddio deintyddol y DU. Ein rôl yw
amddiffyn cleifion deintyddol. Fe’n sefydlwyd gan y Senedd, ond rydym yn annibynnol ar y
Llywodraeth a’r GIG. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i weithwyr deintyddol proffesiynol (y GIG
a phreifat) gofrestru â ni i weithio yn y DU.
Rydym yn rheoleiddio pob gweithiwr deintyddol proffesiynol:
• Deintyddion
• Hylenyddion deintyddol
• Nyrsys deintyddol
• Technegwyr deintyddol
• Technegwyr deintyddol clinigol
• Therapyddion deintyddol
• Therapyddion orthodonteg
Mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol ar ein cofrestr gyrraedd ein safonau uchel. Mae disgwyl
iddynt:


Ymrwymo i sicrhau cyfrinachedd cleifion.



Gofalu fod cleifion yn cydsynio i bob triniaeth.



Rhoi ffyrdd i gleifion fynegi eu pryderon neu wneud cwyn.



Gwneud trefniadau er mwyn i gleifion allu hawlio unrhyw iawndal y mae ganddynt hawl
iddo.



Cymryd rhan mewn addysg a hyfforddiant parhaus.



Gwneud penderfyniadau sy'n rhoi lles cleifion yn gyntaf.



Dweud wrthym am unrhyw faterion iechyd a allai effeithio ar eu gwaith.



Gweithio’n effeithiol fel tîm.

Rydym ni'n gweithredu pan nad yw gweithwyr proffesiynol yn cyrraedd ein safonau.

Beth allaf i ei wneud os oes gen i bryderon nad yw
gweithiwr deintyddol proffesiynol yn addas i wneud
ei waith?
Byddwn yn ymchwilio i unrhyw bryderon nad yw gweithiwr deintyddol proffesiynol yn
cyrraedd ein safonau ac nad yw’n addas i weithio fel gweithiwr deintyddol proffesiynol o
bosibl. Os yw’r sefyllfa’n ddigon difrifol, gallwn gyfyngu ar neu atal ei hawl i weithio yn y DU.
Mae’n gweithdrefnau wedi’u llunio i amddiffyn cleifion a bod yn deg i bawb dan sylw. Mae
rheolau a chanllawiau yn nodi sut rydym yn ymdrin â phryderon am addasrwydd gweithiwr
deintyddol proffesiynol i ymarfer (hynny yw, a yw'n addas i weithio yn ei rôl fel gweithiwr
deintyddol proffesiynol). Mae’r rheolau a’r canllawiau ar gael ar ein gwefan yn www.gdcuk.org.

Pa fath o bryderon allwch chi ddim eu hystyried?
Cyn i chi gysylltu â ni, dylech fod yn ymwybodol na allwn ni ystyried pob math o achos. Er
enghraifft, ni allwn eich helpu os ydych chi’n chwilio am iawndal. Dim ond y llysoedd all
ddyfarnu iawndal.
Efallai y gall sefydliadau eraill eich helpu os na allwn ni. Er enghraifft, mae’r Gwasanaeth
Cwynion Deintyddol yn helpu cleifion a gweithwyr proffesiynol preifat i setlo cwynion.
Gallwch ffonio’r Gwasanaeth Cwynion Deintyddol ar 08456 120 540 neu anfon neges e-bost
at info@dentalcomplaints.org.uk.
Mae rhestr o sefydliadau cyngor a chymorth eraill ar gael ar ein gwefan.
Os oes gennych chi broblem gyda gweithiwr deintyddol proffesiynol ond nad ydych chi'n siŵr
pwy all eich helpu, cysylltwch â’n tîm cyngor cwsmeriaid.
E-bost: information@gdc-uk.org
Ffôn: 0845 222 4141
Bydd ein cynghorwyr yn egluro’r gwahanol opsiynau sydd gennych – gall hyn gynnwys
awgrymu sefydliadau eraill a allai’ch helpu.

Beth allaf i ei wneud os nad yw fy mhryder yn un
difrifol am addasrwydd gweithiwr deintyddol
proffesiynol i weithio?
Bydd gan eich practis deintyddol ei weithdrefn gwynion ei hun i ymdrin â’r rhan fwyaf o
faterion. Os nad ydych chi’n credu bod y mater yn un digon difrifol i olygu nad yw’r gweithiwr
yn addas i weithio yn ei rôl, efallai mai dilyn y weithdrefn gwynion honno yw’r ffordd orau o
ddatrys y broblem, felly siaradwch â nhw yn y lle cyntaf.

Am beth ddylwn i roi gwybod i chi?
Os ydych chi’n credu nad yw rhywun yn addas i wneud ei waith oherwydd rhywbeth y mae
wedi’i wneud, ei sgiliau proffesiynol neu ei iechyd, dylech roi gwybod i ni.
Dyma enghreifftiau o’r pethau y gallech roi gwybod i ni amdanynt.
• Triniaeth wael iawn
• Heb gael cydsyniad (caniatâd) y claf cyn rhoi triniaeth
• Dim yswiriant indemniad proffesiynol
• Materion croes-heintio (er enghraifft, defnyddio offer budr)
• Ymosodiad neu gam-drin rhywiol
• Dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau
• Twyllo neu ddwyn

Sut gallaf i roi gwybod i chi am bryder?
Gallwch roi gwybod i ni am bryder ar ein gwefan. Os byddai’n well gennych chi gysylltu â ni
drwy’r post neu mewn neges e-bost, mae ffurflen ar gefn y canllaw hwn. Mae’r ffurflenni’n
ein helpu i gael cymaint o wybodaeth berthnasol â phosibl. Gallwch e-bostio’r ffurflen at
fitnesstopractise@gdc-uk.org neu ei phostio i'r:
Fitness to Practise Team
General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ

Byddai o gymorth pe
baech yn teipio’ch
pryderon yn hytrach na
defnyddio llawysgrifen.
Mae’r ffurflen yn gofyn i
chi gynnwys y canlynol.


Eich enw, cyfeiriad a’ch manylion cyswllt



Enw a chyfeiriad llawn y gweithiwr deintyddol proffesiynol



Rhif cofrestru’r gweithiwr deintyddol proffesiynol (mae hwn ar ein gwefan, neu cysylltwch
â ni)



Esboniad o’r hyn a ddigwyddodd a’r dyddiad y digwyddodd



Eich barn ar yr hyn y mae’r gweithiwr deintyddol proffesiynol wedi’i wneud o’i le neu sut
nad yw’n addas i ymarfer



Unrhyw wybodaeth berthnasol arall, fel cynlluniau triniaeth a llythyrau gan y practis
deintyddol (copïau yn hytrach na’r fersiynau gwreiddiol os yw hynny’n bosibl)

Beth fydd yn digwydd nesaf?
Pan fydd gennym ddigon o wybodaeth, byddwn yn ymchwilio i’ch cwyn ac yn ystyried a oes
angen i ni gynnal ymchwiliad.
Os byddwn ni'n penderfynu mynd â’ch cwyn ymhellach, byddwn yn rhoi enw a manylion
cyswllt yr aelod staff a fydd yn delio â’ch achos i chi. Yr aelod staff hwn fydd eich gweithiwr
achos. Bydd yn dweud wrthych chi am y weithdrefn a ddefnyddir i ystyried eich pryder, yn
rhoi gwybod i chi faint o amser bydd popeth yn ei gymryd, ac yn rhoi gwybod i chi am
unrhyw benderfyniadau a wneir ym mhob cam o'r broses.
Gallwch weld camau'r weithdrefn ar y dudalen nesaf. Fodd bynnag, cofiwch y gall y Pwyllgor
Gorchmynion Interim gyfyngu ar neu atal dros dro hawl gweithiwr deintyddol proffesiynol i
ymarfer ar unrhyw adeg.

Cam 1
Byddwn yn ystyried eich cwyn ac yn penderfynu a allwn ni ymdrin â’ch pryder.
Efallai y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth i’n helpu i asesu’ch cwyn.

Gallwn ymdrin â’ch pryder
Byddwn yn gofyn i chi am ganiatâd i fwrw ymlaen â'r achos a
dangos eich cwyn i’r gweithiwr deintyddol proffesiynol.
Byddwn yn cyfeirio’ch cwyn at weithiwr achos er mwyn
ystyried eich pryderon.

Ni allwn ymdrin â’ch pryder
Byddwn yn dweud wrthych chi pam na
allwn eich helpu. Efallai y byddwn yn rhoi
cyngor a manylion sefydliadau eraill a
allai’ch helpu i chi hefyd.

Cam 2
Bydd y gweithiwr achos yn ystyried eich cwyn ac yn penderfynu a ddylem ni fynd ymlaen i’r cam nesaf.

Byddwn yn mynd â’r achos yn ei flaen
Pan fydd gan eich gweithiwr achos yr holl wybodaeth
angenrheidiol, bydd yn cyfeirio’r mater at y Pwyllgor
Ymchwilio.
Byddwn yn gofyn i’r gweithiwr deintyddol proffesiynol am
ymateb ysgrifenedig i’ch cwyn. Byddwn yn anfon hwn atoch
chi i gael eich sylwadau arno.

Ni allwn eich helpu
Bydd eich gweithiwr achos yn eich
hysbysu pam na allwn eich helpu ac
efallai y bydd yn rhoi gwybodaeth i chi
am sefydliadau eraill a all helpu.

Cam 3
Mae’r Pwyllgor Ymchwilio yn edrych ar yr holl wybodaeth a ddarparwyd i benderfynu a oes angen ystyried y
mater mewn gwrandawiad cyhoeddus.
Byddwn yn gofyn i’r gweithiwr deintyddol proffesiynol anfon ymateb ysgrifenedig i’ch cwyn atom ni. Byddwn yn
anfon hwn atoch chi i gael eich sylwadau arno.
Ni fyddwch chi a’r gweithiwr deintyddol proffesiynol yn mynychu cyfarfod y Pwyllgor Ymchwilio.

Mae angen ystyried y mater mewn gwrandawiad
cyhoeddus
Bydd y Pwyllgor Ymchwilio’n cyfeirio’r achos i bwyllor
ymarfer.

Nid oes angen ystyried y mater mewn
gwrandawiad cyhoeddus
Bydd y pwyllgor naill ai:
 ddim yn cymryd camau pellach;
 yn rhoi cyngor neu rybudd i’r
gweithiwr deintyddol proffesiynol;
neu'n
 gohirio’r achos tra’n bod yn casglu
rhagor o wybodaeth

Cam 4
Mae’r pwyllgor ymarfer yn cynnal gwrandawiad cyhoeddus i benderfynu a oes angen i ni gymryd camau yn erbyn
y gweithiwr deintyddol proffesiynol. Mae’n bosibl y bydd angen i chi fynychu’r gwrandawiad i roi tystiolaeth. Os
felly, byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth i chi am y broses.

Mae’r Pwyllgor Ymarfer yn penderfynu bod angen i ni
weithredu
Gallwn:
 ddileu enw’r gweithiwr deintyddol proffesiynol o’n
cofrestr fel na all weithio fel gweithiwr deintyddol
proffesiynol o gwbl;
 ei atal dros dro am gyfnod penodedig;
 pennu amodau sy’n cyfyngu ar ei waith; neu
 roi cerydd (datganiad ffurfiol o’n hanghymeradwyaeth)

Mae’r Pwyllgor Ymarfer yn penderfynu
peidio â gweithredu
Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod
am y penderfyniad hwn.

Sut gallaf i gysylltu â chi?
Os nad ydych chi’n siŵr a allwn ni’ch helpu, dylech gysylltu â’n tîm gwasanaeth cwsmeriaid
fel a ganlyn.
Cyfeiriad: Customer Advice and Information Team
General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ.
Ffôn:

0845 222 4141

E-bost:

information@gdc-uk.org

Os ydych chi am wneud cwyn am weithiwr deintyddol proffesiynol, dylech ddefnyddio ein
gwefan neu gwblhau’r ffurflen yng nghefn y canllaw hwn a’i hanfon i'r:
Fitness to Practise Team
General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ
E-bost:

fitnesstopractise@gdc-uk.org

Ffacs:

020 7009 2751

Os oes gennych chi broblemau clyw, gallwch ddefnyddio ffôn testun i gysylltu â ni. Y rhif yw
18001 020 7887 3800.
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Cwyno am weithiwr deintyddol proffesiynol
Ein gwaith ni yw amddiffyn cleifion deintyddol. Os ydych chi’n pryderu nad yw’r driniaeth a
gawsoch yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig, gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i roi gwybod i
ni am hynny. Gall unrhyw un roi gwybod i ni am eu pryderon, ond dim ond rhai mathau o
gwynion rydym ni'n ymdrin â nhw. Cyn cysylltu â ni, dylech ddarllen ‘Sut mae gwneud cwyn i
ni am weithiwr deintyddol proffesiynol?’ sy’n egluro’r materion y gallwch roi gwybod i ni
amdanynt a’r mathau o bryderon y gallwn ni ymdrin â nhw.

Rhan 1
Gwybodaeth amdanoch chi – y sawl sy’n llenwi’r ffurflen hon
Teitl: Sut mae gwneud cwyn i ni am weithiwr deintyddol proffesiynol

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad a chod post:

Cyfeiriad e-bost:
Rhif ffôn cyswllt:

Ydych chi’n cwyno ar eich rhan chi neu ar ran rhywun arall?
Fy hun

Ewch i ran 2.

Rhywun arall

Rhowch fanylion yr unigolyn hwn (y claf) isod.

Teitl: Sut mae gwneud cwyn i ni am weithiwr deintyddol proffesiynol

Enw cyntaf:

Cyfenw:

Cyfeiriad a chod post:

Cyfeiriad e-bost:

Rhif ffôn cyswllt:

Eich perthynas â’r claf:

Pam nad yw’r claf yn gwneud y gŵyn ei hun?

Rhan 2
Gwybodaeth am y gweithiwr deintyddol proffesiynol
Ei enw: Sut mae gwneud cwyn i ni am weithiwr deintyddol proffesiynol

Cyfeiriad a chod post:

Rhif cofrestru
(os yw'n hysbys):

Rhan 3
Gwybodaeth am y gŵyn
Beth ddigwyddodd a phryd? (Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen.)

Beth, yn eich barn chi, wnaeth y gweithiwr deintyddol o’i le? (Parhewch ar ddalen ar wahân os
oes angen.)

Pa gamau sydd wedi’u cymryd hyd yn hyn? (Parhewch ar ddalen ar wahân os oes angen.)

Rhan 4
Llofnodion

Eich llofnod:

Anfonwch y ffurflen hon ac unrhyw dystiolaeth i'r:
Fitness to Practise Team
General Dental Council
37 Wimpole Street
London
W1G 8DQ

Dyddiad:

/

/

