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Annwyl Janet, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 8 Ionawr ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â Deiseb 
P-05-940 Gostwng nifer y llawdriniaethau a gaiff eu canslo. 
 
Yn gyntaf, a fyddech cystal â mynegi fy nghydymdeimlad wrth Ms Walker ar golli ei mab, 
rwy’n gwybod bod yn rhaid i hwn fod yn amser anodd iawn iddi hi a’i theulu.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pa mor bryderus y mae cleifion yn gallu teimlo os 
bydd llawdriniaeth sydd wedi’i chynllunio yn cael ei gohirio. Oherwydd hynny, mae 
ymrwymiad y dylai unrhyw glaf gael ei lawdriniaeth o fewn 14 o ddiwrnodau, neu ar yr adeg 
gynharaf pan fo’n gyfleus iddo, os bydd ysbyty wedi gohirio ei lawdriniaeth ar fwy nag un 
achlysur am resymau nad ydynt yn glinigol, a hynny gyda rhybudd o lai nag wyth niwrnod. 
Cafodd targed ei osod ar gyfer Byrddau Iechyd yng Nghymru sy’n gofyn iddynt leihau nifer 
yr achlysuron gohirio ar rybudd byr 5% flwyddyn ar ôl blwyddyn. 
 
Pan fo gwasanaethau dan bwysau, mae’n bwysig bod Byrddau Iechyd yn sicrhau 
cydbwysedd rhwng anghenion galwadau a chleifion brys, a’r angen i barhau i ganolbwyntio 
ar wasanaethau arferol a rheolaidd, a byddant yn asesu cleifion yn seiliedig ar frys clinigol, 
sef asesiadau y mae’r ymgynghorydd perthnasol yn gyfrifol amdanynt. Pan fydd ysbyty yn 
gohirio llawdriniaeth, ni fydd hynny’n cael ei wneud ond fel yr opsiwn olaf ac i gynnal 
diogelwch y claf.  
 
Er i’r adroddiad dan sylw ganolbwyntio ar ohirio triniaethau mewn ysbytai, mae bron i 
hanner yr achlysuron gohirio a gofnodir yng Nghymru yn digwydd oherwydd rhesymau o 
du’r claf. Felly, mae’n bwysig bod cleifion yn rhoi gwybod i sefydliadau os na allant fynychu 
apwyntiad, er mwyn i’r ysbyty allu cynnig yr apwyntiad i glaf arall. 
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Yn gywir,  
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