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27 Gorffennaf 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 14 Mehefin ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â Deiseb 
P-06-1287 – Rhaid ymchwilio i benderfyniad Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i
gau’r feddygfa yng ngogledd Penarth a symud cleifion i feddygon teulu sydd ymhell i ffwrdd.

Rwy’n ymwybodol o’r pryderon sydd wedi codi. Ar hyn o bryd, mae pwysau anferth ar bob 
rhan o’r gwasanaeth iechyd, gan gynnwys gofal sylfaenol, ac mae practisau meddygon 
teulu yn wynebu cynnydd eithriadol yn y galw am wasanaethau. 

Roeddwn i’n gwybod bod practis Heol Albert wedi rhoi gwybod ei fod yn dirwyn ei gontract i 
ben oherwydd gwerthu’r adeilad. Mae Rheoliadau Contractau Gwasanaethau Meddygol 
Cyffredinol yn pennu’r cyfnod hysbysu y mae angen i bractisau ei ddarparu mewn perthynas 
â chontractau, ac mae pob bwrdd iechyd â threfniadau ar waith i ymateb i ddigwyddiad o’r 
fath er mwyn iddo allu cynllunio sut y gellir parhau i ddarparu gwasanaethau i gleifion. Mae 
sicrhau bod gwasanaethau meddygol cyffredinol yn gynaliadwy yn un o brif flaenoriaethau 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.  

Mae tîm gofal sylfaenol y bwrdd iechyd yn gweithio gyda’r practis i sicrhau bod cleifion yn 
cael eu symud i bractisau cyfagos, drwy gytundeb, yn seiliedig ar y capasiti sydd ar gael. 
Mae’r tîm gofal sylfaenol yn parhau i roi cymorth i’r practis, gan weithio gyda’r practisau 
eraill i fonitro sut mae gwasgaru’r cleifion yn effeithio ar eu mynediad at wasanaethau. 

Mae’r cynlluniau i adeiladu canolfan iechyd a gofal integredig yn y dyfodol i wasanaethu 
ardal Cogan yn parhau i gael eu hystyried, gyda thrafodaethau’n cael eu cynnal rhwng y 
Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod Lleol. Rwy’n deall bod opsiynau’n parhau i gael eu profi er 
mwyn canfod y ffordd orau ymlaen.   
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Rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth hon o gymorth. 

Yn gywir,  

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


