
27 Mai 2022 

Annwyl Russell 

Deiseb P-06-1250 Dylid agor cyfleuster ysbyty llawn, gan gynnwys adran damweiniau ac achosion 

brys yng nghanolbarth Cymru 

Trafododd y Pwyllgor Deisebau’r ddeiseb uchod yn ein cyfarfod ar 9 Mai, ynghyd â gohebiaeth gan y 

Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Deisebydd. 

Yn y cyfarfod, cydnabu'r aelodau y pryderon gwirioneddol a godwyd gan y deisebydd, fodd bynnag, 

yng ngoleuni ymateb y Gweinidog, nid oedd llawer pellach y gall y Pwyllgor ei wneud i fwrw ymlaen 

â'r ddeiseb a chytunodd i gau'r ddeiseb. Wrth cau’r ddeiseb, cytunodd yr aelodau i ysgrifennu atoch i 

dynnu sylw at y ddeiseb ac anfon yr ohebiaeth, sydd ynghlwm at y llythyr hwn, a dderbyniwyd gan y 

Gweinidog a'r deisebydd. 

Mae rhagor o wybodaeth am y ddeiseb, gan gynnwys gohebiaeth gysylltiedig, ar gael ar ein gwefan 

at: https://busnes.senedd.cymru/ieIssueDetails.aspx?IId=38713&Opt=3.  

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â thîm clercio'r Pwyllgor drwy’r cyfeiriad e-bost isod, 

neu drwy ffonio 0300 200 6454. 

Yn gywir 

Jack Sargeant AS 

Cadeirydd  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

Y Pwyllgor Deisebau 
— 
Petitions Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

Deisebau@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDeisebau  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
Petitions@senedd.wales  

senedd. wales/SeneddPetitions 
0300 200 6565 

Russell George AS  

Cadeirydd 

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Tŷ Hywel  

Bae Caerdydd 

CF99 1SN 

HSC(6)-18-22 PTN 01 
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P-06-1250 Open a full hospital facility, including an A&E department in mid 

Wales, Correspondence – Petitioner to Committee, 31.03.22 

 
Dear Sir, 
 
I am replying regarding  your recent email and attached document, relating to my petition  for a 
general hospital with A&E facilities within the mid wales area. 
 
Thank you for the reply and the opportunity for this to be heard. 
 
With regard to the attached document, yes powys is a very rural community, however that should 
not mean that the local communities who live there should have 2nd class medical facilities. 
 
At present, member of the powys community  from Newtown have to travel a 100 mile round 
journey to Telford, due to cut back's in the Shrewsbury hospital for many routine hospital facilities 
and small procedures.  
 
The nearest A&E department is a 60 mile round trip to Shrewsbury.   
 
Finally with regard to the ambulance coverage In the mid wales area, the ambulance service is 
stretched to its limits, doing everything they can, however this still leaves instances of people 
waiting up to 8 hours for an ambulance, often then arriving too late to save the patient as there is 
another 30 mile trip to Shrewsbury, or a 50 mile trip to Telford hospital.  
 
Why should we have to rely on England's NHS ? 
 
I also wish to highlight you to the fact we have to use the Shropshire "out of hours" doctors service, 
Shropshire, as there are no out of hours doctors facilities in the area. 
 
We are basically a second class nation within our own country. 
 
Please consider the upgrade of medical services, and the possibility of a general hospital in mid 
wales. 
 



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

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Eluned.Morgan@llyw.cymru 
Correspondence.Eluned.Morgan@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding. 

Eich cyf/Your ref P-06-1250 
Ein cyf/Our ref EM/00366/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – y Pwyllgor Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN 

 

31 Mawrth 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 20 Ionawr ar ran Andrew Wallace ynglŷn â deiseb i agor 
ysbyty cyffredinol dosbarth, sydd â chyfleusterau damweiniau ac achosion brys, yn y 
Canolbarth. 

Llywodraeth Cymru sy’n pennu’r cyfeiriad strategol ar gyfer gwasanaethau iechyd yng 
Nghymru, gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am gynllunio a darparu gwasanaethau 
gofal iechyd sy’n bodloni anghenion y boblogaeth a wasanaethir ganddo.   Wrth gwrs, byddwn 
yn disgwyl i’r bwrdd iechyd sicrhau bod gan ei boblogaeth fynediad amserol at ofal iechyd 
diogel a chynaliadwy o ansawdd da, a hynny yn y lleoliad mwyaf priodol. 

Oherwydd maint y boblogaeth a natur gwledig yr ardal, ni chredir ei bod yn ymarferol sefydlu 
ysbyty cyffredinol dosbarth ym Mhowys. Mae’r ffaith bod Powys yn ardal wledig iawn yn golygu 
bod y rhan fwyaf o wasanaethau lleol yn cael eu darparu’n lleol drwy bractisau meddygon teulu 
a gwasanaethau gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol, a gwasanaethau cymunedol. Mae’r 
bwrdd iechyd wrthi’n ystyried y posibilrwydd o ddod â nifer o wasanaethau cleifion allanol yn 
nes at adre, gan ddefnyddio gwasanaethau mewngymorth fel nad oes angen i gleifion deithio 
mor bell. Mae hefyd yn trin nifer o achosion dydd yn lleol, fel nad oes angen fel rheol i glaf 
deithio i ysbyty cyffredinol ond i gael triniaeth fel claf mewnol. Fodd bynnag, mae’r bwrdd iechyd 
yn parhau i ymchwilio i sut y gallai ddatblygu’r gwasanaethau hyn ymhellach. 

O ran darparu gwasanaethau ambiwlans, mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru yn cydnabod heriau’r gorffennol o ran sicrhau tegwch y gwasanaeth a ddarperir ym 
mhob rhan o Gymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae’n anodd rhagweld ffocws y 
galw ac effeithiau rhwydweithiau ffyrdd, sy’n gallu effeithio ar ba mor gyflym y mae’r ymateb gan 
y gwasanaeth. 
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Yn 2018 cyd-gomisiynodd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Ambiwlans Brys adolygiad annibynnol o alw a chapasiti, er mwyn helpu i lywio’r 
gwaith o drefnu’r ddarpariaeth o adnoddau a staffio yng Nghymru yn y dyfodol. Ar sail 
argymhellion yr adolygiad hwnnw, aeth yr Ymddiriedolaeth ati ym mis Ebrill 2022 i gynnal 
adolygiad cenedlaethol o sut mae’r ddarpariaeth o adnoddau a’r drefn staffio yn cael eu 
hamserlennu, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu darparu yn y ffordd fwyaf effeithlon yn 
ddaearyddol ar gyfer cynnal gwasanaeth ambiwlans brys ymatebol a theg ar draws pob rhan o 
Gymru.  
 
Mae’r adolygiad o’r trefniadau hyn yn rhan o gyfres o gamau gwella sy’n cael eu gweithredu o 
ganlyniad i’r adolygiad galw a chapasiti, ac sy’n cael eu gweithredu gan yr Ymddiriedolaeth ar y 
cyd â’r byrddau iechyd a phartneriaid eraill, gyda phob cam yn effeithio’n sylweddol ar y 
gwasanaeth a gynigir i gleifion. Mae’r camau hyn yn cynnwys:  
 

o Cynyddu buddsoddiad; 
o Cynyddu capasiti, gan gynnwys recriwtio staff rheng flaen; 
o Gwella prosesau mewnol;  
o Mwy o ffocws ar leihau’r oedi wrth drosglwyddo cleifion; 
o Mwy o lwybrau clinigol. 

 
Mewn gwybodaeth friffio ddiweddar i randdeiliaid, a roddwyd i bob Aelod o’r Senedd, mae Prif 
Weithredwr yr Ymddiriedolaeth yn rhoi sicrwydd y bydd pob ardal yng Nghymru yn elwa o gael 
mwy o adnoddau yn sgil yr adolygiad, er y gallai’r cyfuniad o gerbydau (hy ambiwlansiau 
brys/cerbydau ymateb cyflym) sy’n gweithredu yn yr ardaloedd hynny newid o ganlyniad i’w 
argymhellion, ac mae’n bosibl y bydd yr adnoddau yn weithredol ar wahanol amseroedd ac o 
wahanol orsafoedd ambiwlans i’r hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd. 
 
Hefyd, cynhaliwyd asesiad effeithiau gwledig, sy’n dangos bod yr holl siroedd sydd wedi eu 
dynodi’n ardaloedd gwledig gan Lywodraeth Cymru (Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, 
Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Sir Fynwy, Sir Benfro a Phowys) yn cael buddsoddiad; hy 
cynnydd yn nifer y staff i helpu’r gwasanaeth ambiwlans i ddarparu ymateb amserol yn yr 
ardaloedd hynny. 
 
Dechreuir gweithredu’r drefn newydd ar gyfer yr holl orsafoedd yng Nghymru o fis Medi 2022, 
ac rwy’n disgwyl i’r Ymddiriedolaeth adolygu’r trefniadau gweithio hynny’n barhaus er mwyn 
sicrhau tegwch yn y gwasanaeth a ddarperir ar draws pob rhan o Gymru, ac osgoi unrhyw 
effeithiau negyddol ar y gallu i ymateb, profiadau’r staff a chleifion, a chanlyniadau clinigol. 
 
Pe bai’r amgylchiadau ym Mhowys yn digwydd newid, er enghraifft bod twf esbonyddol yn y 
boblogaeth yn awgrymu bod angen sefydlu ysbyty dosbarth llawn yn y dyfodol, y bwrdd iechyd 
fyddai’n gyfrifol am ystyried hynny yn y lle cyntaf. 
 
Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth i chi a’ch deisebwyr. 
 
Yn gywir, 
 

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