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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr ar 11 Medi ar ran y Pwyllgor Deisebau, a hynny ynghylch y ddeiseb 
P-050-905 ar yr Ymchwiliad Barnwrol Annibynnol i'r gwaith o ad-drefnu gwasanaethau ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn gyfrifol am gyflenwi a darparu 
gwasanaethau gofal iechyd diogel a chynaliadwy ar ran ei boblogaeth leol, a hynny yn unol 
â’r adnoddau sydd ar gael. Byddwch yn ymwybodol bod y Bwrdd Iechyd wrthi’n gwneud 
newidiadau y cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus arnynt yn 2014 ac y cytunwyd arnynt fel 
rhan o Raglen De Cymru. 
 
Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar obstetreg, pediatreg a meddyginiaeth frys dan 
arweiniad meddygon ymgynghorol, darpariaeth y byddai’n rhaid, yn y dyfodol, ei darparu 
mewn llai o ysbytai yn y De er mwyn sicrhau cynaliadwyedd a darparu'r gofal gorau posibl i 
gleifion.    
 
Roedd nifer o ganlyniadau’r ymgynghoriad yn arwyddocaol ar gyfer Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg, gan gynnwys newidiadau i’r gwaith o ddatblygu'r ysbyty yn safle sy'n batrwm ar 
gyfer meddyginiaeth acíwt, yn ogystal â’r gwaith o sefydlu Canolfan Ddiagnostig. Mae'r 
newidiadau hyn wedi'u rhoi ar waith.  
 
Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn datblygu Strategaeth Gofal Iechyd Integredig a fydd yn 
amlinellu ei gyfeiriad strategol ar gyfer y tymor hwy. Mae hyn yn cynnwys goblygiadau 
ehangach y newid i ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr, lle cafodd y cyfrifoldeb dros wasanaethau 
gofal iechyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ei drosglwyddo i Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, a oedd newydd ei ffurfio, ar 1 Ebrill 2019. 
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Sonioch am nifer o feysydd penodol a byddaf yn ymateb i'r rheini yn eu tro, fel a ganlyn: 
 
Mamolaeth 
 
Cafodd y gwasanaethau obstetreg a’r gwasanaethau newyddenedigol eu symud o Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg i'r cyfleusterau diweddaraf newydd yn Ysbyty'r Tywysog Siarl 
ddechrau mis Mawrth. Mae gwasanaethau mamolaeth a gwasanaethau newyddenedigol 
dan arweiniad meddygon ymgynghorol bellach yn cael eu darparu yn Ysbyty'r Tywysog 
Siarl; ac mae Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn uned dan arweiniad bydwragedd sy'n sefyll 
ar ei phen ei hun. Mae Obstetreg, yr Uned Gofal Arbennig Babanod a gwasanaethau 
pediatrig hefyd yn cael eu darparu yn Ysbyty Tywysoges Cymru a throsglwyddwyd y 
ddarpariaeth ar gyfer y rheini i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar 1 Ebrill, yn 
dilyn y newid i ffiniau Pen-y-bont ar Ogwr. 

 
Pediatreg 

 
Fel rhan o'r gwaith o roi Rhaglen De Cymru ar waith, cytunwyd y byddai'r gwasanaethau 
pediatrig i gleifion mewnol sydd ar hyn o bryd yn cael eu darparu yn Ysbyty'r Tywysog Siarl 
ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn cael eu cyfuno i fod yn uned newydd yn Ysbyty'r 
Tywysog Siarl. Yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, byddai Uned Asesu Pediatrig newydd yn 
cael ei sefydlu. Roedd y newidiadau hyn i fod i ddigwydd ym mis Mehefin 2019 ond maent 
wedi cael eu gohirio. Mae'r Bwrdd Iechyd yn manteisio ar y cyfle i edrych ar sut y mae ei 
wasanaethau ehangach yn cael eu darparu wrth iddo ddatblygu ei Strategaeth Gofal Iechyd 
Integredig. 
 
Damweiniau ac Achosion Brys 

 
Yn wyneb y gwaith parhaus sy'n ymwneud â datblygu ei Strategaeth Gofal Iechyd 
Integredig, bydd y Bwrdd Iechyd yn adolygu amrywiaeth o wasanaethau ac yn ystyried 
opsiynau mewn ymateb i Raglen De Cymru, gan gynnwys y gwasanaethau brys a ddarperir 
yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.    

 
Rwyf wedi cael cadarnhad y bydd y Bwrdd Iechyd yn parhau i ymgysylltu â'i randdeiliaid ar 
unrhyw gynigion i newid y gwasanaeth yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod cleifion yn cael 
gwasanaethau gofal iechyd diogel a chynaliadwy o safon uchel. 

 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hefyd i gadarnhau nad oes unrhyw feddygon ymgynghorol 
Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wedi cael eu symud o Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg i Ysbyty'r Tywysog Siarl, gan fod hwn yn fater sydd wedi'i godi â mi cyn hyn.  
 
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol/Meddygon Teulu 
 
Rwyf yn deall bod nifer o bractisiau meddygon teulu yn y Rhondda sy'n cyflogi meddygon 
locwm yn rheolaidd, ond nid mwy na'r nifer a gyflogir mewn mannau eraill ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, nac yng ngweddill Cymru mewn gwirionedd. Mae nifer o 
feddygon teulu yn dewis gyrfa fel locwm yn hytrach na meddyg teulu ar gyflog misol neu 
weithio mewn partneriaeth oherwydd yr hyblygrwydd y mae hynny'n ei gynnig. Mewn llawer 
o achosion, mae meddygon teulu locwm yn y Rhondda yn tueddu i weithio'n rheolaidd 
mewn nifer bach o bractisau oherwydd eu bod yn mwynhau manteision gweithio mewn tîm 
a pharhau i weld yr un cleifion.  
 
 
 
 
 



 
Mae'r Bwrdd Iechyd yn rheoli dau bractis yn uniongyrchol, y ddau ohonynt yn y Rhondda 
(New Tynewydd/Stryd Fawr Treorci a Ferndale/Maerdy). Mae'r ddibyniaeth ar feddygon 
locwm wedi lleihau'n sylweddol dros y 6 mis diwethaf yn y ddau bractis, a hynny oherwydd 
bod y Bwrdd Iechyd wedi llwyddo i recriwtio rhagor o feddygon teulu ar gyflog misol. Mae'r 
contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ar gyfer 2019/20 yn cynnwys cymhelliant 
newydd i annog meddygon i ddewis gweithio mewn partneriaeth fel gyrfa. Mae'r cynllun 
Premiwm Partneriaeth yn cymell meddygon i weithio mewn partneriaeth, gyda chysylltiad 
uniongyrchol ag ymrwymiad meddygon teulu yn ôl sesiynau. 
 
Marwolaethau yn yr ysbyty ymhlith pobl hŷn sydd wedi baglu a chwympo 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn dull gweithredu cydlynol yng nghyswllt gwaith polisi ar 
gwympo yng Nghymru ac mae nifer o fentrau cenedlaethol a lleol sylweddol yn mynd 
rhagddynt i fynd i'r afael ag achosion o gwympo, gan amrywio o fesurau atal i driniaethau.  

 
Mewn perthynas ag achosion o gwympo mewn ysbytai, mae Llywodraeth Cymru yn 
defnyddio archwiliad clinigol i feincnodi a mesur perfformiad sy'n ymwneud ag achosion o 
syrthio. Mae Grŵp Strategol Rhaglen Archwilio Toriadau Esgyrn Brau a Chwympiadau wedi 
cael ei drefnu i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i bobl hŷn ac eiddil ledled Cymru a 
thynnu sylw at ganfyddiadau ac argymhellion adolygiadau canlyniadau ac archwiliadau 
clinigol cenedlaethol.  
 
Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau 

 
Yn yr un modd â gweddill y DU, mae heriau wedi codi o ran staff sydd ar ddyletswydd y tu 
allan i oriau arferol ac, mewn ymateb, mae'r Bwrdd Iechyd yn llunio dull gweithredu newydd.  
Bydd y dull yn seiliedig ar ddealltwriaeth fanylach o'r galw a'r capasiti, a fydd yn cynnwys 
defnyddio tîm amlddisgyblaethol. Efallai eich bod yn ymwybodol hefyd y bydd y gwasanaeth 
111 yn elfen allweddol o'r Model Gofal Sylfaenol ar gyfer Cymru, ar y cyd â'r gwaith o 
ddatblygu amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir yn ystod y cyfnod y tu allan i oriau. Bydd 
y gwasanaeth 111 (sydd eisoes yn gwasanaethu ardal Pen-y-bont ar Ogwr) yn cael ei 
gyflwyno ar draws ardal Cwm Taf Morgannwg cyn diwedd y flwyddyn ariannol a bydd yn 
darparu rhagor o gymorth ar gyfer gofal sylfaenol y tu allan i oriau, a fydd yn sicrhau gwell 
cysondeb cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau ateb galwadau a brysbennu clinigol. 

 
Bydd mwy a mwy o bobl yn cael mynediad at wasanaethau y tu allan i oriau a fydd yn cael 
ei gydlynu gan wasanaeth 111 y GIG. Bydd hynny’n sicrhau gwell mynediad drwy eu 
cyfeirio at gyngor clinigol a thriniaethau 24 awr/7 diwrnod yr wythnos gan ddefnyddio rhif 
rhad ac am ddim a chyfleoedd digidol/amlgyfrwng eraill. Bydd rhagor o waith rhanbarthol a 
chenedlaethol yn cael ei wneud hefyd i ddiwallu'r galw am gyngor a thriniaethau brys yn 
ystod oriau prysur. 
 
Gwasanaethau Cardiaidd 
 
Bydd Gwasanaethau Cardiaidd a ddarperir gan y Bwrdd Iechyd yn dal i gael eu darparu fel 
arfer ac nid oes unrhyw gynlluniau i’w newid ar hyn o bryd. 
 
Yn gywir,  
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