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Diolch am eich lIythyr dyddiedig 6 Rhagfyr am nifer 0 ddeisebau y mae'r Pwyllgor yn eu 
hystyried ar hyn 0 bryd mewn perthynas a newidiadau i'r Gwasanaethau lechyd yn y 
Canolbarth a'r Gorllewin. Mae'r sefyllfa bresennol 0 ran y tri mater i'w gweld isod yn unol 
a'ch cais. 

Uned Man Anafiadau Dinbych-y-pysgod 

Caewyd Uned Man Anafiadau Dinbych-y-pysgod ar 1 Rhagfyr. Mae Bwrdd lechyd Hywel 
Dda wedi rhoi sicrwydd i mi fod lefel priodol 0 ofal yn cael ei rhoi yn ei lie ar gyfer trigolion 
Dinbych-y-pysgod. Y bwriad yw adleoli'r uwch-ymarferwyr nyrsio i'r Adran Argyfwng yn 
Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg. Rwy'n disgwyl i'r Bwrdd lechyd a'r Cyngor lechyd Cymuned 
Ileal gadw lIygaid ar y sefyllfa yn Ninbych-y-pysgod ac ymateb yn briodol os yw'r darparwyr 
y gwasanaeth newydd yn ei chael hi'n anodd bodloni'r nifer gweddol fychan 0 gleifion sy'n 
mynd i'r cyn Uned Man Anafiadau. 

Penderfynodd y Bwrdd lechyd gau'r Uned Man Anafiadau yn dilyn gwerthusiad o'r 
gwasanaeth peilot ar gyfer man anafiadau a oedd yn cael ei redeg gan y Groes Goch. 
Rwy'n deall bod y Bwrdd lechyd yn bwriadu comisiynu gwasanaeth tebyg ar gyfer y tymor 
ymwelwyr yn y dyfodol. 
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Gwasanaethau Newyddenedigol yn Ysbytai Glangwili a Uwynhelyg 

Fel y gwyddoch, cyfeiriodd y Cyngor lechyd Cymuned Ileal gynigion y Bwrdd lechyd i newid 
gwasanaethau newyddenedigol yn Ysbytai Glangwili a Llwynhelyg ataf mi benderfynu 
arnynt. Galwyd Panel Craffu annibynnol i roi cyngor ac argymhellion i mi yn sail i'm 
penderfyniad. Adroddodd y Panel Craffu yn 61 i mi ym mis Medi. 

Ar 24 Medi, cefnogais argymhelliad y Panel i ddatblygu uned newyddenedigol lefel 2 yn 
Ysbyty Glangwili, ond rhoddais gyfarwyddyd i'r Bwrdd lechyd i wneud darn 0 waith pellach i 
egluro'r modelau ar gyfer gwasanaethau ym maes obstetreg a mamolaeth yn yr ardal 

Bellach, mae'r Bwrdd lechyd wedi gwneud y gwaith ychwanegol hwn ac mae'r Panel 
Craffu'n ailymgynnull i ystyried yr adroddiad ac i roi cyngor ac argymhellion pellach i mi. 
Rwy'n bwriadu gwneud fy mhenderfyniad terfynol ar y mater hwn ar 21 lonawr 2014. 

Model 0 Ofal 8rys yn Ysbyty'r Tywysog Philip 

Hefyd, cyfeiriodd y Cyngor lechyd Cymuned Ileal gynigion y Bwrdd lechyd ar gyfer gofal 
brys yn Ysbyty'r Tywysog Phillip yn Llanelli ataf i mi benderfynu arnynt. Yn dilyn cyngor y 
Panel Craffu, ar 24 Medi, yn y Senedd, cyhoeddais fy mhenderfyniad ar y model gofal yn yr 
Ysbyty. 

Bydd yr Adran Argyfwng Leol yn cael ei harwain yn glinigol gan feddygon a'i chyflenwi ar y 
cyd ag ymarferwyr nyrsio brys. Dylai cleifion sy'n mynd i'r uned gael barn feddygol pan fo 
angen ac rwy'n gWbl glir y dylai'r cyfrifoldeb dros arwain yn glinigol yn yr amgylchiadau 
hynny, fod yn nwylo'r Ymarferwyr Cyffredinol neu'r Ymgynghorwyr fel bo'n briodol. 

Gobeithio bod hyn yn rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i'r Pwyllgor Deisebau. Yn unol §'ch 
cais, rwy'n mynd i anfon cop"iau o'r wybodaeth ddiweddar a roddwyd gan y deisebwyr, a 
oedd ac yn amgaeedig gyda'ch lIythyr, ymlaen i'r Panel Craffu . Rwyf hefyd wedi rhoi 
gwybod am eich lIythyr i Brif Weithredwr Bwrdd lechyd Hywel Dda, am i'r Bwrdd fethu ag 
ymateb i ohebiaeth ynghylch y deisebau. 
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