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Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 25 Gorffennaf ynghylch deiseb sy’n dymuno gweld 
Canolfan Feddygol Dewi Sant ym Mhentwyn yn ailagor.  
 
Rwy'n sylweddoli bod pryderon gan y cleifion am ddarpariaeth gwasanaethau yn yr ardal 
hon o Gaerdydd yn y dyfodol. Fodd bynnag, rwy'n gobeithio y byddwch yn deall nad wyf i, 
na fy swyddogion, yn gallu ymyrryd yn y mater hwn. Mae'n rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a'r Fro a phractis meddygol Pontprennau ymdrin â'r materion contractiol hyn. 
Rwy'n deall bod practis meddygol Pontprennau yn y gorffennol wedi darparu gwasanaethau 
o'r brif feddygfa ym Mhontprennau a meddygfa gangen Dewi Sant. Mae'r practis wedi 
cyflwyno cais ffurfiol i'r bwrdd iechyd i gau'r feddygfa gangen. Rwy'n credu mai'r rheswm 
dros hynny yw oherwydd bod adeilad Dewi Sant mewn cyflwr gwael ac oherwydd bod y les 
bresennol wedi dod i ben.  Mae proses ffurfiol yn bodoli ar gyfer ystyried cais i gau cangen a 
bydd cleifion yn cael cyfle i fynegi barn ar y cynllun arfaethedig mewn cyfarfod cyhoeddus a 
fydd yn cael ei drefnu gan y Cyngor Iechyd Cymuned. 
 
Rwy'n deall bod swm sylweddol o gyllid grant gwella wedi ei sicrhau ar gyfer datblygu safle 
prif feddygfa Pontprennau er mwyn sicrhau bod mwy o gleifion yn gallu cael gofal yno. 
 
Er fy mod yn siŵr bod y gwleidyddion lleol i gyd wedi cael yr holl wybodaeth gan y bwrdd 
iechyd, yn sgil eich pryderon rwyf wedi ysgrifennu at Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a'r Fro, i ofyn iddi sicrhau bod sylw yn cael ei roi i'r materion a godwyd 
gennych ac i gysylltu'n uniongyrchol â chi.  Byddwn yn disgwyl iddi roi ymateb boddhaol ichi 
sy'n ymdrin yn llawn â'r pryderon a godwyd gennych. 
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Gobeithio y bydd yr ymateb hwn yn ddefnyddiol ichi.  
 
Yn gywir, 
 

 
 
Vaughan Gething AC/AM 
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