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Annwyl Russell 
 
Diolch am eich llythyr ar 8 Tachwedd yn gofyn am ragor o wybodaeth a diweddariad 
ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (MCD) ar gyfer Bil Iechyd a Gofal 
Llywodraeth y DU.  
 
Nodwch, ar 18 Tachwedd, yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng fy swyddogion a 
swyddogion yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Llywodraeth y DU, yn ogystal â 
thrafodaethau rhyngof i a’r Gweinidog Gwladol dros Iechyd, gosododd Llywodraeth y DU 
nifer o ddiwygiadau sy’n mynd i’r afael â’r mwyafrif o’r prif bryderon sydd gan y 
Llywodraethau Datganoledig gyda’r Bil. Ysgrifennais at y Gweinidog Argar ynglŷn â’r 
mater hwn ar 17 Tachwedd ac fe anfonaf gopi o’i lythyr i’r Pwyllgor atoch ar wahân. 
 
Pleidleisiwyd o blaid y diwygiadau yn Nhŷ’r Cyffredin ar 23 Tachwedd. Felly byddaf yn 
cyflwyno Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn ymwneud â’r Bil i 
adlewyrchu’r newidiadau hynny. 
 
Rwyf wedi rhoi sylw i’ch cwestiynau isod.  
 
Pwerau canlyniadol, ac ymgynghoriad â Gweinidogion Cymru ar arfer pwerau  
 
Nodwn fod nifer o'r materion sydd heb eu datrys a amlinellir yn y Memorandwm yn 
ymwneud â’r cwestiwn a ddylid ymgynghori â Gweinidogion Cymru neu a oes 
angen iddynt gydsynio cyn i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer pwerau o dan y Bil, a 
chynnwys pwerau yn y Bil i wneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth Cymru.   
 
1. Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU ar y materion 
hyn, gan gynnwys diwygiadau y mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i'w cyflwyno, 
neu unrhyw sicrwydd rydych wedi’i gael mewn perthynas â'r defnydd arfaethedig 
o'r pwerau hyn. 
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Rwyf i a fy swyddogion wedi cwrdd â’r Gweinidog Argar a’i swyddogion ef ar sawl 
achlysur i drafod y darpariaethau hyn. Mae Llywodraeth y DU o’r farn bod y rhain yn 
gymalau safonol a’n bod ni, yn yr un modd, yn cymryd pwerau yn Neddfau’r Senedd i 
wneud diwygiadau canlyniadol i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth y DU wedi rhoi enghreifftiau o sut y gellir defnyddio’r 
pwerau hyn – mae’n debygol mai mân ddiwygiadau fyddai’r rhain, er enghraifft newid 
enw sefydliad Saesneg y cyfeirir ato yn neddfwriaeth y Senedd os yw swyddogaethau 
wedi’u trosglwyddo. Mae’r Gweinidog Argar hefyd wedi rhoi ymrwymiad ysgrifenedig y 
bydd yn cyflwyno datganiad Blwch Dogfennau ar sut y gellir defnyddio’r pwerau hyn. 
 
Rwyf wrthi’n ystyried a yw’r risg yn sgil y darpariaethau’n dderbyniol, o ystyried y 
sicrwydd a gafwyd gan Lywodraeth y DU. 
 
Cymal 85: systemau gwybodaeth meddyginiaethau 
 
Er ein bod yn cydnabod bod gwerth mewn cofrestrfa feddyginiaeth ledled y DU, 
mae'n hanfodol bod digon o fesurau diogelu ar waith i ddiogelu data personol a 
meddygol cleifion Cymru, a sicrhau y cânt eu defnyddio'n briodol. Nodwn eich bod 
wedi cynnig i Lywodraeth y DU y dylid diwygio’r Bil i roi trefniad amgen ar waith ar 
gyfer Cymru lle y mae data cleifion o Gymru yn cael eu coladu gan awdurdod 
digidol addas, a fyddai wedyn yn rhoi gwybodaeth o'r fath i'r system ledled y DU 
yn ôl yr angen at ddiben penodol y gofrestrfa.  
 
2. Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU, gan gynnwys a 
ddatryswyd y pryderon rydych wedi'u hamlinellu mewn perthynas â gorgyffyrddiad 
â chasglu data yng Nghymru, trefniadau amgen arfaethedig, darpariaeth ar gyfer 
defnyddio data gan Weinidogion Cymru, a phosibilrwydd defnydd amhriodol o 
ddata cleifion Cymru. 
 
Yn dilyn trafodaethau adeiladol gyda Llywodraeth y DU a’r Asiantaeth Rheoleiddio 
Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA), gallaf gadarnhau ein bod wedi 
dod i gytundeb ar y diwygiadau sy’n mynd i’r afael â’r pryderon a godais yn fy 
ngohebiaeth flaenorol gyda’r Pwyllgor.   
 
O ran y defnydd amhriodol o ddata, mae’r diwygiadau i’r Bil a osodwyd ar 18 Tachwedd 
yn cyfyngu ar gwmpas y dibenion y gellir gwneud rheoliadau systemau gwybodaeth 
meddyginiaeth ar eu cyfer. Mae’r diwygiad yn nodi’n glir bod unrhyw ddarpariaeth yn y 
rheoliadau at ddibenion sy’n ymwneud â phenderfyniadau clinigol yn berthnasol dim ond 
pan fo cysylltiad â diogelwch penderfyniadau o’r fath yn ymwneud â meddyginiaethau 
dynol. O ran y trefniadau sy’n gorgyffwrdd â chasglu data yng Nghymru, mae’r Bil nawr 
yn mynnu bod rhaid i is-ddeddfwriaeth berthnasol ddarparu ar gyfer casglu gwybodaeth 
gan Weinidogion Cymru neu berson dynodedig fel Iechyd a Gofal Digidol Cymru, yn 
amodol ar eithriadau penodol yn yr is-ddeddfwriaeth. Mae hyn yn sicrhau, os yw’n 
briodol, bod data ar gael i’w ddefnyddio gan Weinidogion Cymru. Yn olaf, yn ogystal â’r 
trefniadau diogelu a gytunwyd ar wyneb y Bil, bydd angen ymgynghori â Gweinidogion 
Cymru ar unrhyw reoliadau neu gyfarwyddydau yn ymwneud â systemau gwybodaeth 
meddyginiaethau. 
 
 
 
 
 



Cymalau 86-92: Trosglwyddo Swyddogaethau Cyrff Hyd Braich  
 
Nodwn eich bod wedi gofyn i Weinidogion Cymru a chyrff Cymru gael eu “tynnu 
allan o ddarpariaeth Cymal 90” sy'n rhoi pwerau i'r Ysgrifennydd Gwladol 
drosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau i Weinidogion Cymru neu 
ymddiriedolaethau GIG Cymru.  
 
3. Rhowch ragor o wybodaeth am y rheswm rydych am i hyn gael ei ddileu, a'r 
goblygiadau pe na bai hynny’n digwydd 
 
Gallai’r cymal hwn achosi problemau. Er bod Llywodraeth y DU wedi cynnwys 
darpariaeth yn y cyflwyniad i’r Bil (yng nghymal 92) y bydd trosglwyddiad yn amodol ar 
ymgynghori â Gweinidogion Cymru, gellir trosglwyddo eiddo, hawliau neu 
rwymedigaethau digroeso i Weinidogion Cymru, y Byrddau Iechyd Lleol neu Awdurdodau 
Iechyd Arbennig Cymru ar gyfer cyrff nad oes gan Weinidogion Cymru unrhyw 
ddylanwad arnynt. Ni fyddai’n bosibl i Weinidogion Cymru atal trosglwyddiad o’r fath, na’u 
trosglwyddo i Lywodraeth y DU. Nid oedd swyddogion yn rhagweld sefyllfa lle byddai 
angen trosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau corff i Weinidogion Cymru mewn 
cysylltiad â throsglwyddo swyddogaethau a wnaed o dan bwerau yng nghymalau 87 ac 
88. Cytunodd y swyddogion yn yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol y byddai hyn yn 
annhebygol ond mae’n destun pryder o hyd bod darpariaethau’r Bil yn eu galluogi i 
wneud hynny.  
 
Yn dilyn trafodaethau adeiladol rhwng fy swyddogion a swyddogion yn yr Adran Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol yn Llywodraeth y DU, yn ogystal â thrafodaethau rhyngof i a’r 
Gweinidog Gwladol dros Iechyd, cytunwyd ar ddiwygiad yn ymwneud â’r ddarpariaeth 
hon a fyddai wedi dileu Gweinidogion Cymru, Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac 
Awdurdodau Iechyd Arbennig Cymru o’r rhestr o ‘bersonau priodol’ ar gyfer trosglwyddo 
eiddo, hawliau a rhwymedigaethau eraill yng Nghymal 90. Mae hyn yn datrys fy 
mhryderon ynglŷn â hyn.  
 
Fodd bynnag, ni chafodd y diwygiad hwn ei gyflwyno oherwydd er bod Llywodraeth y DU 
a’r tair Gweinyddiaeth Ddatganoledig wedi cytuno ar y diwygiad, cynigiwyd diwygiadau 
pellach i’r darpariaethau Cyrff Hyd Braich a gynigiwyd a oedd yn mynd i’r afael â’r 
pryderon a oedd gennyf, ond nid oedd Llywodraeth y DU yn gallu sicrhau cytundeb gan 
yr holl Weinyddiaethau Datganoledig. 
 
Mae trafodaethau’n parhau gyda’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol i geisio sicrhau y 
deuir i benderfyniad derbyniol ar gyfer Cymru. 
 
Cymal 120: Trefniadau gofal iechyd rhyngwladol  
 
Yn eich llythyr, rydych yn nodi bod gennych bryderon mewn perthynas â'r pŵer 
yng nghymal 120 i'r Ysgrifennydd Gwladol roi swyddogaethau i Weinidogion 
Cymru ac awdurdodau cyhoeddus yng Nghymru a/neu ddirprwyo swyddogaethau, 
ond eich bod yn obeithiol y gellir dod i gytundeb ar eiriad amgen.  
 
4. Rhowch ddiweddariad ar eich trafodaethau â Llywodraeth y DU, gan gynnwys a 
ydych wedi sicrhau cytundeb i ddiwygiad gael ei gyflwyno, a’r goblygiadau i 
Gymru os na wneir newid i'r geiriad. 
 
Gallaf gadarnhau ein bod wedi dod i gytundeb gyda Llywodraeth y DU o ran mynd i’r 
afael â fy mhryderon ynglŷn â’r ddarpariaeth hon. 



I fynd i’r afael â’r mater hwn cytunodd Llywodraeth y DU ar ddiwygiad i’r cymal fel nad yw 
Gweinidogion Cymru a sefydliadau eraill Cymru, ac eithrio Byrddau Iechyd Lleol Cymru (i 
sicrhau bod swyddogaethau presennol a roddwyd i Fyrddau Iechyd Lleol eisoes, yn 
ymwneud â cheisiadau gofal iechyd a gynlluniwyd, yn parhau), yn cael eu dal o dan 
ddiffiniad “Awdurdod Cyhoeddus” mewn perthynas â phŵer yr Ysgrifennydd Gwladol. 
 
Yn ogystal, y mae wedi diwygio’r Cymal ymhellach i sicrhau pŵer i Weinidogion Cymru 
gan eu galluogi i wneud rheoliadau mewn meysydd datganoledig at ddibenion 
gweithredu cytundebau iechyd, sy’n cynnwys y pŵer i roi swyddogaethau i holl 
sefydliadau datganoledig Cymru. Os nad yw Gweinidogion Cymru yn gallu rhoi’r 
swyddogaethau perthnasol yn ymwneud â chytundebau gofal iechyd i’r Byrddau Iechyd 
Lleol, caiff yr Ysgrifennydd Gwladol roi’r swyddogaethau hynny. 
 
Rwyf i o’r farn bod y diwygiadau’n sicrhau newidiadau sylweddol i’r Bil a gyflwynwyd a’u 
bod yn sicrhau bod y setliad datganoli’n cael ei ddiogelu’n ddigonol.  
 
Cymal 123: Rheoleiddio gofal iechyd a phroffesiynau cysylltiedig 
 
5. Amlinellwch farn Llywodraeth Cymru am y pryderon a gododd rhanddeiliaid 
ynghylch diffyg eglurder ar sut y bydd cymal 123 yn cael ei weithredu.  
 
Drwy Gymal 123, mae’r Bil yn cynnig cynnwys is-adran newydd 2ZZA yn Adran 60 Deddf 
Iechyd 1999.   
 
Mae’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cynghori mai bwriad y ddarpariaeth yw 
esbonio’r sefyllfa bresennol ac nid ei newid. Ar hyn o bryd nid oes bwriad i ddefnyddio’r 
pŵer hwn i reoleiddio unrhyw bersonau ychwanegol. Rwy’n deall hefyd mai bwriad y 
ddarpariaeth yw targedu uwch arweinwyr a rheolwyr iechyd rhag ofn y byddai Llywodraeth 
y DU yn dymuno rheoleiddio’r rhain yn y dyfodol. 
 
Nid oes unrhyw gynlluniau i reoleiddio uwch arweinwyr a rheolwyr iechyd yng Nghymru, 
ac oherwydd cyfluniad y GIG yng Nghymru nid wyf yn credu y bydd hyn yn debygol yn y 
dyfodol chwaith. Does dim angen unrhyw gymwysterau penodol ar Arweinwyr/Rheolwyr y 
GIG cyn iddynt ddechrau yn eu swydd. Mae hyn yn ychwanegu at fy marn nad ydynt yn 
cael eu hystyried yn ‘broffesiwn’.   
 
Mae’r pwerau hyn yn peri pryder i Lywodraeth Cymru oherwydd, er bod rheoleiddio 
proffesiynau gofal iechyd yn fater a gedwir yn ôl o dan baragraff 140 o Atodlen 7A i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (GoWA), mae’r mater a gedwir yn ôl yn gyfyngedig i 
broffesiynau penodol a reoleiddir ac “unrhyw broffesiwn arall sy’n ymwneud ag iechyd 
corfforol neu feddyliol unigolion”. Aeth cymal 123 ymhellach na hynny ac mewn 
egwyddor gallai alluogi i “unrhyw grŵp o weithwyr” sy’n gweithio ym maes iechyd 
corfforol neu iechyd meddwl gael eu rheoleiddio o dan bwerau Deddf Iechyd 1999 “os 
ystyrir y rhain yn broffesiwn neu beidio”. Roedd y geiriad felly yn ehangach na’r mater a 
gedwir yn ôl yn Neddf Llywodraeth Cymru ac felly roedd pryder y gellir defnyddio’r pŵer i 
reoleiddio “unrhyw grŵp o weithwyr” nad ydynt yn weithwyr iechyd proffesiynol. Mae hwn 
yn faes y gellir dadlau sydd o fewn maes cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
 
 
 
 



6. Hefyd, esboniwch pa gyfranogiad neu ymgysylltiad rydych yn ei ddisgwyl i 
Lywodraeth Cymru yn adolygiad disgwyliedig Llywodraeth y DU y mae angen 
rheoleiddio proffesiynau yn unol ag ef. 
 
Ar 18 Tachwedd, cyflwynodd Llywodraeth y DU ddiwygiad sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r 
Ysgrifennydd Gwladol gael cydsyniad Gweinidogion Cymru pan fydd yn rheoleiddio grŵp 
o weithwyr yng Nghymru nad ydynt yn weithwyr proffesiynol, ond sy’n gweithio gydag 
iechyd corfforol neu iechyd meddwl unigolion, o dan Adran 60 Deddf Iechyd 1999. 
 
Felly, ymgynghorir yn llawn â Gweinidogion Cymru ar unrhyw gynnig i reoleiddio a rhoddir 
cymeradwyaeth dim ond os ydynt yn cytuno â’r meysydd hynny sy’n destun y gofyniad 
cydsyniad deddfwriaethol. 
 
Goblygiadau ariannol 
 
7. Rhowch ddiweddariad a ydych wedi cael sicrwydd gan Lywodraeth y DU y bydd 
y costau i Gymru o ganlyniad i'r Bil yn cael eu talu gan Lywodraeth y DU, ac ar y 
trafodaethau rhwng swyddogion am y mecanwaith ad-dalu priodol.  
 
Cynhaliwyd trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth y DU yn ymwneud â chostau, ac 
rwyf wedi cael peth sicrwydd. Yn ehangach, mae’r Gweinidog Argar wedi cadarnhau y 
bydd Fformwla Barnett yn berthnasol i’r costau ychwanegol sy’n deillio o ddarpariaethau 
yn y Bil sy’n effeithio ar Gymru fel y nodwyd yn y Datganiad o Bolisi Ariannu. 
 
O ran gofal iechyd cilyddol yn benodol, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd yn 
ariannu costau triniaeth a ddarperir dramor i breswylwyr o Gymru o dan unrhyw 
drefniadau gofal iechyd newydd.  
 
Memorandwm atodol 
 
8. Nodwn eich bod yn ceisio diwygiad i'r Bil mewn perthynas ag archwilwyr 
meddygol, ac y byddai diwygiad o'r fath, a diwygiadau eraill a gynigiwyd, yn 
destun Memorandwm atodol. Nodwch pryd rydych yn rhagweld y bydd 
Memorandwm atodol o'r fath yn cael ei gyflwyno. 
 
Fel y nodwyd ar ddechrau’r llythyr hwn, yn dilyn diwygiadau i’r Bil a gyflwynwyd ar 18 
Tachwedd ac y cymeradwywyd, sy’n cynnwys y diwygiad archwilwyr meddygol, byddaf 
yn cyflwyno MCD Atodol cyn gynted â phosibl.  
 
Os bydd diwygiad dilynol i gymalau 88 i 92 (Cyrff Hyd Braich), neu unrhyw ddiwygiadau 
eraill sy’n effeithio ar faes lle y mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli, mae’n debygol y 
bydd angen cyflwyno MCD Atodol arall. 
 
9. Hefyd, byddem yn croesawu rhagor o wybodaeth am y diwygiad rydych yn ei 
geisio mewn perthynas ag archwilwyr meddygol, gan gynnwys pam eich bod am 
iddo gael ei gynnwys yn neddfwriaeth y DU, yn hytrach na deddfwriaeth Cymru. 
 
Mae’r diwygiad, a gyflwynwyd ar 18 Tachwedd, yn galluogi sefydlu system ar gyfer 
archwilwyr meddygol yng Nghymru sy’n cyd-fynd yn fras â’r hyn a gynigiwyd yn y Bil ar 
gyfer Lloegr ac mae’n sicrhau y bydd deddfwriaeth yn adlewyrchu’r modd y rhagwelir y 
bydd y system archwilwyr meddygol yn gweithredu yng Nghymru. 
          



Mae’r diwygiad yn gwella Deddf Crwneriaid a Chyfiawnder 2009 (“Deddf 2009”) yng 
Nghymru a Lloegr i roi pwerau i gyrff y GIG benodi archwilwyr meddygol. Rhoddir 
dyletswydd hefyd ar Weinidogion Cymru i sicrhau bod digon o archwilwyr meddygol yn 
cael eu penodi yn y system gofal iechyd yng Nghymru, bod digon o gyllid ac adnoddau ar 
gael i archwilwyr meddygol i’w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau craffu ac adnabod 
ac atal arferion gwael, a sicrhau bod eu perfformiad yn cael ei fonitro. 
 
Diben y diwygiad yw cyflwyno cynllun statudol ar gyfer archwilwyr meddygol yn y GIG 
gyda phenodiadau’n cael eu gwneud gan amryw o gyrff GIG Cymru yn hytrach na 
Byrddau Iechyd Lleol Cymru’n unig. Bydd hyn yn galluogi mwy o gydweithio ar draws 
cyrff GIG Cymru i sicrhau y bydd y cynllun archwilwyr meddygol yn cael ei gyflawni’n 
effeithiol.  
 
Bydd archwilwyr meddygol yn cyflwyno haen ychwanegol o graffu ar gyfer y 
marwolaethau hynny nad ydynt wedi’u hadolygu gan grwner, yn gwella’r cysylltiad â’r 
sawl sydd wedi cael profedigaeth yn y broses o ardystio’r farwolaeth ac yn rhoi cyfle 
iddynt fynegi unrhyw bryderon yn ogystal â gwella safon a chywirdeb Tystysgrifau 
Meddygol o Achos Marwolaeth. Bydd sicrhau craffu annibynnol ar farwolaethau yn 
lleihau’r potensial na fydd esgeulustod gan feddygon yn cael ei wirio. Bydd lefel y craffu 
yn gymesur fel nad yw’n achosi oedi diangen i’r sawl sydd wedi cael profedigaeth neu 
faich diangen ar ymarferwyr meddygol ac eraill sydd ynghlwm â’r broses. Bydd galluogi i 
ystod o gyrff GIG Cymru benodi archwilwyr meddygol, yn hytrach na byrddau iechyd lleol 
Cymru yn unig, yn sicrhau bod y system archwilwyr meddygol yn fwy cadarn. 
 
Cyflwynwyd y gwelliant drwy ddeddfwriaeth y DU yn hytrach na deddfwriaeth Cymru 
oherwydd bod testun Rhan 1 Deddf 2009 wedi’i gadw’n ôl gan baragraff 167 o Atodlen 
7A i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Fodd bynnag, mae Deddf 2009 yn cynnwys 
darpariaeth ar hyn o bryd sy’n galluogi i Weinidogion Cymru ddatblygu ac ymgynghori ar 
eu rheoliadau eu hunain mewn perthynas â phrif agweddau’r system newydd, gan 
gynnwys y telerau ar gyfer penodi archwilwyr meddygol a’u swyddogaethau, a chodi 
ffioedd. Bydd y darpariaethau hyn yn parhau ac yn galluogi i ystod ehangach o gyrff GIG 
Cymru benodi archwilwyr meddygol, gan sicrhau bod system archwilwyr meddygol 
Cymru yn addas i’r diben. 
 
Diwygiadau ychwanegol 
 
Bydd y Pwyllgor hefyd yn dymuno nodi, yn ogystal â’r diwygiadau y manylwyd arnynt 
uchod, bod Llywodraeth y DU wedi gosod diwygiadau ar 17 a 18 Tachwedd, yn y drefn 
honno, i gynnwys y darpariaethau canlynol yn y Bil ac i ymestyn y darpariaethau i Gymru, 
ar fy nghais i: 
 
Profion Gwyryfdod 
Mae’n cynnwys darpariaeth yn y Bil i sicrhau bod profion gwyryfdod yn drosedd. Arfer yw 
hwn lle bydd organau cenhedlu menywod a genethod yn cael eu harchwilio er mwyn dod 
i’r casgliad a ydynt yn wyryf ai peidio. 
 
Ad-dalu Fferyllfeydd Cymunedol 
Mae hwn yn diwygio adran 88 o Ddeddf GIG (Cymru) 2006, gan greu eithriad lle nad oes 
angen ad-dalu contractwyr fferyllol am gynnyrch meddyginiaethol a ddefnyddir ar gyfer 
brechlynnau ac imiwneiddio i drin ac atal clefydau a all ddatblygu’n bandemig, os yw’r 
cynhyrchion hynny wedi’u caffael yn ganolog. 
 
Bydd y ddau beth uchod yn cael eu cynnwys mewn MCD Atodol. 



 
Hyderaf y bydd yr ymateb hwn o gymorth wrth i’r Pwyllgor graffu ar yr MCD a’r MCD 
Atodol sydd i ddod. 
 
Yn gywir 

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


