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Annwyl Russell 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 29 Medi ynghylch cyngor annibynnol Ymddiriedolaeth 
Nuffield ar y model arfaethedig ar gyfer oncoleg anfeddygol yn ne-ddwyrain Cymru. 

Argymhellodd Ymddiriedolaeth Nuffield nifer o fesurau lliniaru i gefnogi’r model rhwydwaith 
ar gyfer darparu gwasanaethau a amlinellwyd yn yr achos busnes i’r Ganolfan Ganser 
Felindre newydd. 

Derbyniodd Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre yr argymhellion hyn ac mae’r tri bwrdd 
iechyd sy’n comisiynu, ynghyd â Felindre, wedi sefydlu fforwm pwrpasol ar gyfer de-
ddwyrain Cymru, i ddatblygu’r argymhellion hyn yn gamau gweithredu. Mae’r rhain yn 
cynnwys: 

 Prosesau derbyn diwygiedig ar gyfer Canolfan Ganser Felindre.

 Datblygu gwasanaethau oncoleg acíwt mewn ysbytai cyffredinol yn y rhanbarth.

 Datblygu hybiau Felindre mewn ysbytai cyffredinol yn y rhanbarth.

 Hyb yn Ysbyty Athrofaol Cymru ar gyfer cleifion sy’n derbyn therapïau arbrofol cyfnod
cynnar neu ddatblygedig, cymhleth.

 Y potensial ar gyfer gwasanaethau rhanbarthol, newydd a drefnwyd ymlaen llaw yng
Nghanolfan Ganser Felindre.

Ysgrifennodd Dirprwy Brif Weithredwr GIG Cymru at y byrddau iechyd a’r ymddiriedolaeth 
ar 12 Ebrill 2021 yn gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu cynlluniau lleol. 
Ymatebodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a gadeiriodd y fforwm 
rhanbarthol, ar 2 Gorffennaf. Rhoddodd sicrwydd i swyddogion ynghylch yr argymhellion a’u 
cynnydd. 

Mae’r diwygiadau i’r meini prawf derbyn wedi cael sylw i raddau helaeth, ac mae tystiolaeth 
o weithio’n agos ag Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Mae achos
busnes bron wedi’i gwblhau ar gyfer datblygu gwasanaethau oncoleg acíwt ymhellach
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ledled y rhanbarth. Mae’r gofyniad i ddatblygu hyb Felindre yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn 
mynd rhagddo ac mae ystyriaeth yn cael ei rhoi hefyd i hybiau mewn ysbytai eraill ledled y 
rhanbarth.  
 
Mae fy swyddogion hefyd wedi adolygu cynlluniau blynyddol byrddau iechyd a gallaf eich 
sicrhau bod y datblygiadau hyn wedi’u cynnwys mewn rhagdybiaethau cynllunio lleol. 
 
Rydym yn bwriadu ceisio diweddariad arall yn ystod y chwarter hwn a byddwn yn hapus i 
ddiweddau’r Pwyllgor ynglŷn â’r cynnydd, os bydd hyn o fudd. 
 
Diolch ichi am ysgrifennu ataf i ar y mater pwysig hwn.  
 
Yn gywir, 

 

Eluned Morgan AS/MS 
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol  
Minister for Health and Social Services 
 




