Gyrfaoedd mewn hylendid
deintyddol

Gan weithio'n agos gydag aelodau eraill o'r tîm deintyddol, mae
hylenyddion deintyddol yn canolbwyntio ar ddeintyddiaeth ataliol
lle maent yn ceisio atal pydredd dannedd a phobl rhag cael clefyd
gwm.
Beth mae hylenydd deintyddol yn ei wneud?
Gan weithio o fewn eu meddygfa eu hunain, mae hylenyddion deintyddol yn gweithio i
helpu eu rhestr ddyddiol o gleifion i gadw eu dannedd a'u deintgig yn lân ac yn iach. Gall
hyn amrywio o ddarparu cyngor ar y ffordd orau o ofalu am ddannedd, i ddarparu
triniaeth i ddarparu triniaethau. Gall hylenydd deintyddol wneud gwaith glanhau
proffesiynol trwy raddfa a sglein ac i drin clefyd y deintgig neu gall gynnal triniaethau fel
selio holltau ar ddannedd i’w selio i atal siwgr rhag mynd i mewn i unrhyw ‘gilfachau a
chorneli’. Gan helpu i wella hylendid y geg, mae gyrfa mewn hylendid deintyddol yn rhoi
boddhad mawr.

Ym mhle mae
hylenyddion
deintyddol yn
gweithio?
•
•
•
•
•

practis deintyddol gyffredinol
clinigau cymunedol
ysbytai
carchardai
addysg – efallai y bydd rhai
hylenydd deintyddol yn
penderfynu mynd ymlaen i
addysgu'r genhedlaeth
nesaf o hylenydd.

Pa sgiliau sydd eu hangen arnaf i
fod yn hylenydd deintyddol
effeithiol?
• bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu a
phobl da, bod yn gyfeillgar a gallu esbonio pethau
mewn ffordd y gall pobl ei deall
• fel rôl ymarferol bydd angen deheurwydd llaw da
arnoch i'ch galluogi i ddefnyddio'r offer
angenrheidiol yn fanwl gywir
• bydd angen golwg da arnoch a byddwch yn gallu
canolbwyntio am gyfnodau hir o amser
• yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau fel glanhau
proffesiynol, bydd angen i chi roi sylw da i
fanylion.

Sut mae dod yn hylenydd deintyddol?
I ddod yn hylenydd deintyddol mae angen i chi gwblhau diploma mewn hylendid
deintyddol, a all gymryd tua dwy flynedd i'w gwblhau. Yng Nghymru mae dau gwrs
prifysgol llawn amser ar gael, un ym Mhrifysgol Bangor a'r llall yn Ysgol Ddeintyddol
Prifysgol Caerdydd. Mae'r ddau gwrs yn cymryd dwy flynedd i'w cwblhau ac yn cynnwys
dysgu cyfunol, gan roi cyfle i fyfyrwyr weithio mewn clinigau. Unwaith y byddant wedi
cymhwyso mae'n ofynnol i hylenydd deintyddol gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol
Cyffredinol (GDC).
Eisiau
darganfod
mwy?

Tregyrfa: https://careersville.heiw.wales/cy
Gyrfaoedd GIG Cymru: http://www.gyrfaoeddgigcymru.com/

