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Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 11 Medi ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â Deiseb P-05-
906: Achub Ward Sam Davies yn Ysbyty'r Barri. 

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gyfrifol am ddarparu a chynnal 
gwasanaethau gofal iechyd diogel a chynaliadwy ar gyfer y boblogaeth leol, o fewn yr 
adnoddau sydd ar gael. I wneud hyn mae wedi datblygu modelau gofal newydd i helpu 
cleifion i dderbyn eu gofal mor agos at eu cartref ag y bo modd, neu yn Ysbyty Athrofaol 
Llandochau ar gyfer y rhai sydd ag anghenion mwy cymhleth. 

Fel rhan o'u 'Strategaeth Llunio Dyfodol ein Lles' mae'r Bwrdd Iechyd wedi cynnig 
newidiadau i'r ffordd mae gwasanaethau ar gyfer pobl fregus oedrannus yn cael eu darparu. 
Mae hyn yn cynnwys cau Ward Sam Davies yn Ysbyty'r Barri a chyflwyno rhagor o 
wasanaethau yn y gymuned i roi cymorth i gleifion.  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi dechrau ymarfer ymgysylltu â'r cyhoedd 
sy'n amlinellu'r newidiadau arfaethedig i'r ffordd mae'n darparu gwasanaethau i bobl fregus 
oedrannus. Mae gwybodaeth am y cynigion ar gael ar eu gwefan a chafodd gweithdy 
cyhoeddus ei gynnal ar 23 Medi. Bydd y Cyngor Iechyd Cymuned Lleol hefyd yn gallu rhoi 
rhagor o wybodaeth. Mae'r Bwrdd Iechyd wedi gwahodd safbwyntiau ac adborth ar y 
cynigion erbyn dydd Gwener 1 Tachwedd 2019.  

Ni fyddai'n briodol imi wneud sylwadau ar y cynigion ar yr adeg hon. 
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Yn gywir, 
 

 
 
Vaughan Gething AC/AM 
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