Newid mewn Gwasanaethau Lleol
CIC Bae Abertawe

cyfnod adrodd: Gorffennaf – Medi 2020

Cynigion o safbwynt
newid mewn
gwasanaethau

Gweithgaredd y CIC yn ystod y
cyfnod hwn

Sylwadau

Rhagwelwyd y byddai
angen i'r BI wneud
newidiadau i wasanaethau
dros dro ar frys mewn
ymateb i'r Coronafeirws. Y
cynnig oedd i atal y
protocol gweithio yn
ymwneud â newid mewn
gwasanaethau nes bod
cyfnod o normalrwydd yn
ailddechrau.

Mae’r CIC yn derbyn diweddariadau
wythnosol ynghylch y newidiadau
mewn gwasanaethau dros dro sy'n
cael eu gwneud gan y BI yn ystod y
pandemig. Mae'r rhain yn cynnwys:
 Clinig Torasgwrn yn ysbyty
Treforys wedi'i addasu ar gyfer
Uned Asesu Anadlol.
 Cleifion iechyd meddwl hŷn Ward
G, Ysbyty CNPT i gael eu hadleoli i
Swît 4, ysbyty Tonna. Ward G,
ysbyty CNPT i’w defnyddio ar
gyfer cleifion covid-19.

Bydd profformau ar gyfer yr
holl newidiadau dros dro y
mae'r Bwrdd Iechyd yn
penderfynu bwrw ymlaen â
hwy yn barhaol yn cael eu
trafod gyda'r CIC pan fydd y
penderfyniad hwn yn cael ei
wneud.
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 Gellid dargyfeirio cleifion canser
brys i ysbyty Sancta Maria gan
gadw'r cleifion hyn sydd mewn
perygl (o ddatblygu'r haint) i
ffwrdd o safle Singleton.
 Y BI i ddefnyddio llinell iaith,
Cyngor i Bobl Fyddar a ‘face time’
ar gyfer y cleifion sy'n mynychu
clinigau ar eu pennau eu hunain
ac sydd angen cymorth.
Rhoddwyd gwybodaeth i feddygon
teulu ynglŷn â defnyddio hyn yng
nghyswllt e-ymgynghoriadau.
 O ddydd Llun 30 Mawrth 2020,
bydd yr Adran Argyfwng Pediatrig
(PED) yn Nhreforys yn cael ei
chydleoli gyda’r Uned Asesu
Bediatrig (PAU), gan greu Uned
Argyfwng i Blant (CEU) bwrpasol, i
amddiffyn plant a’u teuluoedd yn
ystod yr achosion o Covid19.
 Meddygfeydd teulu - mae pob un
o'r 49 meddygfa ar agor ac yn
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gweithredu y tu ôl i ddrysau
caeëdig. Ceir mynediad i’r
meddygfeydd trwy frysbennu ar y
ffôn neu ‘Ask my GP’.
Deintyddfeydd - ar gau heblaw am
apwyntiadau brys. Mae'r uned
hyfforddi ddeintyddol yn y
Ganolfan Adnoddau ym Mhort
Talbot yn gweld argyfyngau
deintyddol lle amheuir bod y
cleifion yn dioddef o Covid-19.
Fferyllfeydd - newidiadau i’r
amseroedd agor. Yn agor awr yn
ddiweddarach, yn cau awr
ynghynt ac yn ymestyn cyfnod
amser cinio. Mae hyn er mwyn
ailstocio a pharatoi sgriptiau
cleifion.
Optegwyr - mae siopau wedi cau.
Staff yn cael eu hadleoli i Ofal
Sylfaenol lle mae bylchau.
Meddyg Teulu y tu Allan i Oriau yn symud dros dro o ysbyty
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Ail-agorwyd y deintyddfeydd
ar gyfer cleifion brys nad
ydynt yn dangos symptomau
o Covid

Oriau fferyllfeydd yn mynd
yn ôl i normal.

Ail-agorwyd siopau optegwyr
gan ddefnyddio mesurau
pellhau cymdeithasol.









Treforys i’r Beacon Centre, SA1.
Hyn yn dechrau Ebrill 2020
Carchar Abertawe – ar gau o
safbwynt derbyn carcharorion
newydd a throsglwyddiadau. Y BI
yn edrych ar ffyrdd o hwyluso
gwasanaethau iechyd h.y. drwy
I-pad, ‘Face time’, y ddau ddim yn
ymarferol oherwydd
gweithdrefnau'r carchar.
Ysbyty Gorseinon - 10 gwely arall i
gael eu defnyddio, gan ddefnyddio
ardal y gampfa, ddechrau mis
Ebrill.
Yr ardal geriatreg flaenorol yn
ysbyty Treforys wedi'i throi'n Uned
Asesu Anadlol. Mynedfa ar gyfer
Academi Llandarcy i'w
cleifion Covid-19 ar wahân i’r
drosglwyddo yn ôl, Medi
adran damweiniau ac achosion
2020.
brys.
Ehangu arwynebedd llawr i gleifion
covid-19 er mwyn eu symud i’r
Adran Cleifion Allanol, ardaloedd 1
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a 2 ysbyty Treforys. Mae Stiwdios
y Bae ac Academi Llandarcy yn
cael eu trawsnewid yn ysbytai
maes ar hyn o bryd, ar gyfer y
cleifion hynny nad oes angen gofal
acíwt arnynt.
 Ardaloedd ynysu cleifion Iechyd
Meddwl ac Anableddau Dysgu
covid-19 yn ysbyty Glanrhyd ac
ardal ddadwenwyno Ward F yn
ysbyty CNPT.
 O ddydd Llun 13 Ebrill 2020,
cynhelir yr UMA yn ysbyty CNPT
yn unig, oherwydd y nifer llai o
gleifion sy'n mynychu unedau
Treforys a CNPT, ac oherwydd mai
ysbyty Treforys yw’r brif uned ar
gyfer Covid-19.
 Bydd clinig torasgwrn ysbyty
Treforys hefyd yn symud i ysbyty
CNPT. Gan fod hwn yn wasanaeth
sydd wedi'i gynllunio, bydd cleifion
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Cynigion i gau meddygfa
Cwmllynfell

yn derbyn gwybodaeth am hyn yn
y clinig.
 Academi Llandarcy, 342 o welyau,
yn weithredol erbyn 24 Ebrill.
Stiwdios y Bae i ddilyn gyda'r cam
cyntaf, sef 412 o welyau, yn
weithredol 10 diwrnod yn
ddiweddarach.
 Apwyntiadau cleifion allanol yn ôl
yr angen, dros y ffôn, skype ac
ati. Wyneb yn wyneb os oes
angen.
O ganlyniad i’r Coronafeirws, ni fydd
ymgysylltiad yn parhau ar hyn o
bryd. Bydd y BI yn monitro'r arfer yn
ystod yr amser hwn.

Hyd yn hyn, nid yw'r CIC
wedi cael gwybod am
ddyddiad cychwyn yr
ymgynghoriad.
Mae yna gryn ddiddordeb
gwleidyddol a chyhoeddus.
Mae'r CIC wedi gofyn i’r BIP
fynd i'r afael â nifer o
faterion a godwyd gan
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Gwasanaethau Pediatreg,
Obstetreg a Newyddanedig a mamolaeth

Fe roddodd y BI ddiweddariad yng
nghyfarfod y PG ym Mai 2019.
Gofynnodd y Weithrediaeth am
gynnydd mewn perthynas â dau faes
a oedd yn peri pryder a amlygwyd
gan yr adolygiad yn ymwneud â
mamolaeth:
 Cyfraddau heintiau yn dilyn
toriad Cesaraidd
 Cyfraddau marwolaeth ôlenedigol
Cynigion i gau’r Uned Mân Derbyniwyd llythyr yn rhoi gwybod
Anafiadau yn ysbyty
am yr estyniad yn ymwneud â chau
Singleton
dros dro. O ganlyniad i’r
coronafeirws, ni fydd ymgysylltiad yn
digwydd yn y dyfodol agos.
Iechyd Meddwl Pobl Hŷn Ysbyty Tonna

Cytunodd y Weithrediaeth i atal
ymgysylltu yn ystod y pandemig ond
bydd y BI yn parhau i gasglu adborth
gan y cyhoedd ar-lein. Byddai'r
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Gynghorwyr Cymuned ar ran
y gymuned.
Y mater i gael ei adolygu gan
yr holl CICau dan sylw.

Bydd y drafodaeth ynglŷn â’r
cau yn aros ar agenda'r
Weithrediaeth nes bydd yr
ymgynghori wedi dod i ben a
bod ffordd ymlaen wedi'i
chytuno.
Mae'r CIC wedi gofyn eto i
bryderon cleifion ac ymateb
y Byrddau Iechyd i'r

dyddiad cau yn cael ei estyn gyda
dyddiad gorffen yn cael ei gytuno
gyda'r CIC yn nes ymlaen.
Anfonodd y BI lythyron at deuluoedd
yr holl gleifion, yn ystod yr wythnos a
ddaeth i ben ar 4 Medi, mewn
perthynas ag atal yr ymgysylltiad, a
oedd yn cynnwys barn y CIC y dylai'r
ymgysylltiad ailddechrau cyn gynted
ag y byddai’n ddiogel gwneud hynny.

Ailgynllunio
Gwasanaethau Meddygol
Acíwt

Bydd y datganiad hwn yn cael ei
ryddhau i'r wasg a'i anfon at
aelodau'r Senedd yr wythnos nesaf.
Derbyniwyd pro forma newid mewn
gwasanaethau yn y Pwyllgor
Gweithredol ar 28.08.2020.
Cynhaliwyd trafodaethau pellach yn y
Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau ar
18 Awst a 8 Medi 2020.
Cynrychiolaeth y CIC ar fwrdd
prosiect ac is-grŵp ymgysylltu.
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pryderon gael eu rhannu
gyda'r CIC.
I'w gadw ar agenda'r
Weithrediaeth.

System apwyntiadau ar
gyfer trefnu profion
gwaed

Yn dilyn trafodaethau, mae'r BI wedi
ysgrifennu at y CIC yn nodi eu
cynigion ar gyfer newid ac ymgysylltu
yn y dyfodol. Bydd llythyr ymateb
drafft y CIC yn mynd at yr aelodau ar
8.09.2020 cyn ei e-bostio at y Bwrdd
Iechyd.
Derbyniwyd pro forma newid mewn
Angen Pro forma newid
gwasanaethau brys ar gyfer y PCG ar mewn gwasanaethau ar
18 Awst a derbyniwyd gwybodaeth
gyfer newidiadau pellach
bellach yn y PCG ar 8 Medi.
Gwnaed newidiadau brys i’r ffordd y
mae cleifion yn cael mynediad at
brofion gwaed oherwydd y ciwiau hir
a phroblemau o safbwynt pellhau
cymdeithasol o ganlyniad i covid 19.
Gofynnir i gleifion drefnu slot ar gyfer
ysbyty Treforys ac ysbyty Maes y
Bae, bydd hyn yn cael ei gyflwyno yn
hwyrach yn Ysbytai CNPT a Singleton.
Bydd ymgysylltu pellach yn cael ei
wneud gyda’r bwriad o newid ac
adleoli gwasanaethau Gofal Sylfaenol
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ARCH - Canolfan Iechyd a
Lles Abertawe - cynnig i
greu canolfan newydd

Cynigion i symud
gwasanaethau iechyd
rhywiol

ac Adran Cleifion Allanol fflebotomi, o
wasanaeth yn yr ysbyty i
ddarpariaeth gymunedol. Trafodwyd
hyn yn ystod Newid er Gwell yn ôl yn
2012.
Cyflwynodd y BI ddiweddariad i
Bwyllgor Lleol Abertawe ar 19 Mawrth
2019. Ceisiodd y Weithrediaeth gael
eglurder ynghylch rôl y CIC ar y
Bwrdd gweithredu. Mae’n debygol y
bydd cyfranogiad yn cael ei gyfyngu i
gydweithredu mewn perthynas â
chynlluniau ymgysylltu parhaus.
Dim diweddariad pellach yn y
chwarter hwn.
Derbyniodd y Pwyllgor Gweithredol
bapur yng nghyfarfod mis Ionawr.
Ystyriodd y PG y cynigion – gan
gefnogi’r cynigion hyn mewn
egwyddor ond nododd nifer o
gwestiynau. Derbyniodd y PG
ddiweddariad llafar yng nghyfarfod
Mawrth 2019. Nododd y PG y
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Yn disgwyl rhagor o
ddogfennaeth ynghylch
ymgysylltu â'r cyhoedd

Y PG i dderbyn papur
ychwanegol ar ôl i’r BI roi
cyflwyniadau yng
nghyfarfodydd Bwrdd Gofal
Sylfaenol y BI a Bwrdd
Gweithredol y BI.

Clinig Parkway Gwasanaeth Anesthetig
Deintyddol Pediatreg

byddai'r BI yn parhau i redeg y
gwasanaethau arbenigol yn y
cyfamser.
Dim diweddariad pellach hyd yn hyn.
Diweddariad wedi'i gyflwyno i
gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio
Gwasanaethau ym mis Medi.
Ar hyn o bryd mae BIP BA yn
comisiynu gwasanaeth Anesthetig
Deintyddol Pediatreg o Glinig
Parkway.
Nododd adolygiad o'r gwasanaeth
nifer o bryderon yn ymwneud â
diogelwch oherwydd nad yw'r
gwasanaeth wedi’i leoli yn yr un lle â
gwasanaethau gofal eilaidd clinigol
brys. Mae gan y bwrdd iechyd y nifer
ail uchaf o blant yng Nghymru sy'n
derbyn anesthetig cyffredinol ar gyfer
llawdriniaeth ddeintyddol.
Mae Cylchlythyr Iechyd Cymru a
gyhoeddwyd yn 2018 yn ei gwneud
yn ofynnol i anesthesia gael ei
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Y CIC i ysgrifennu at y Bwrdd
Iechyd i bwysleisio'r
pryderon/risgiau a godir gan
aelodau’r CIC. Mae’r CIC
eisiau gweld teuluoedd yn
cael eu hysbysu o'r risg
uniongyrchol i'r plentyn wrth
iddynt dderbyn Anaesthetig
Cyffredinol fel arfer safonol.

ddarparu mewn “ysbyty cyffredinol
gyda chyfleusterau cleifion mewnol a
gofal acíwt”; Ni ellid diffinio Parkway
fel yr oedd fel ysbyty.
Yr her i’r BI yw cael gafael ar
Anesthetydd Plant ar gyfer y cam
hwn.
Barnwyd bod y gwasanaeth a
ddarparwyd yn Parkway yn cael ei
ystyried yn uchel o safbwynt risg a
bwriadwyd gwneud newidiadau i
ddarpariaeth y gwasanaethau erbyn
mis Rhagfyr 2020.
Oherwydd covid 19, nid yw'r
ardaloedd/theatrau sy'n ofynnol i
symud y gwasanaeth i ysbyty
Treforys ar gael nawr. Yn ystod
Covid, ataliwyd gwasanaethau,
cymerodd y gwasanaethau deintyddol
brys yr awenau. Nawr mae'r BI wedi
bod mewn trafodaethau gyda
Parkway i ymestyn y gwasanaeth am
6 mis. Mae'r Cyfarwyddwr Meddygol
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a'r clinigwyr wedi gwneud llawer o
waith i liniaru’r risg.
Uned Strôc Hyper Acíwt
(HASU)

Diweddariad Ymddiriedolaeth GIG
Gwahoddwyd cynrychiolydd
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
WAST i’r PCG ym mis Medi i
(WAST) yng nghyfarfod y Cyngor
roi'r wybodaeth ddiweddaraf.
Llawn ar 11.08.2020 - datblygu HASU
yn ysbyty Treforys ac ad-drefnu
gwasanaethau strôc rhanbarthol.

Cynigion o safbwynt
newid mewn
gwasanaethau/
gweithrediadau
parhaus
Meddygfa Cwm Nedd

Gweithgaredd y CIC yn ystod y
cyfnod hwn

Sylwadau

Dim diweddariad pellach yn y
chwarter hwn.

Mae’r BI wedi cynghori bod
materion trafnidiaeth wedi
cael eu trafod gyda Grŵp
Cyfranogiad Cleifion Cwm
Nedd i ddatblygu model
trafnidiaeth gymunedol.
Mae’r BI yn aros am ymateb
oddi wrth DANSA.
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Cardiaidd – Mewnblannu
Falf Aortig Trawsgathetr
(TAVI)

Gosodwyd y gwasanaeth TAVI yn BIP
BA ar lefel uwchgyfeirio 3 ar 5
Chwefror.
Derbyniodd
Pwyllgor
Gwasanaethau
Iechyd
Arbenigol
Cymru (PGIAC) gopi o adroddiad y
Coleg Brenhinol a gomisiynwyd gan
BIP BA ac adroddiad drafft ar yr
ymweliad â’r gwasanaeth cyn y
cyfarfod uwchgyfeirio ansawdd ar 8
Ebrill.
Aethpwyd â phapur yn
ymwneud â’r materion allweddol i BIP
BA ar 26 Mawrth ac roedd y cynllun
gweithredu yn cael ei fonitro gan y
Pwyllgor
Ansawdd
a
Diogelwch
Cleifion.
Nodwyd
bod
lleihau’r
gwasanaeth fasgwlaidd wedi'i atal ar
hyn o bryd wrth i adolygiad pellach
gael ei gynnal. Cytunwyd y bydd
diweddariad manwl yn cael ei
ddarparu
i'r
pwyllgor
gan
gynrychiolwyr BIP BA unwaith y bydd
y gwaith wedi'i gwblhau.
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Gwasanaeth Pwmp
Mewnweiniol Asgwrn y
Cefn

Cynigion i gau
meddygfeydd Penclawdd
a Newton ar gyfer
adnewyddu

Yn y chwarter diwethaf, dywedodd y
BI nad oedd y cleifion dan sylw wedi
codi unrhyw bryderon. Yn y chwarter
hwn, nid oedd y BI wedi cael unrhyw
adborth gan gleifion, bydd hyn yn
cael ei fonitro.
Ystyriwyd diweddariad gan y Pwyllgor
Gweithredol yn y cyfarfod ym mis
Ionawr 2020.
Ail-agorodd meddygfa Murton ar 12
Tachwedd 2019 gydag aelodau’r CIC
yn bresennol. Bu’r BI yn cyfathrebu
gyda’r partneriaid allweddol, trwy'r
cyfryngau cymdeithasol, datganiad i'r
wasg, negeseuon wedi’u gosod yn y
feddygfa ynghyd â hysbysu Aelodau’r
Cynulliad a Chynghorwyr Lleol i
gyhoeddi'r ailagor.
Meddygfa Penclawdd – ail agorwyd
ym mis Chwefror 2020 gydag
aelodau’r CIC yn bresennol.
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Wedi cau

Newid ffiniau Meddygfa
Ffordd y Brenin

Ward G, Ysbyty Treforys

Derbyniodd y Pwyllgor Gweithredol
Wedi cau
ddiweddariad yng nghyfarfod mis
Chwefror 2020. Mae meddygfa Ffordd
y Brenin yn edrych i symud ei ffin
bresennol tua'r gorllewin a lleihau’r
ffin ar yr ochr ddwyreiniol.
Fe wnaeth y CIC ymateb i'r cais ar ôl
derbyn yr wybodaeth ychwanegol y
gofynnwyd amdani eisoes. Roedd y
CIC ar sail yr ymateb yn teimlo’n
fodlon bod yr holl fesurau
angenrheidiol wedi'u rhoi ar waith i
sicrhau cyn lleied o effaith andwyol â
phosibl o'r newid mewn ffiniau.
Newid brys i wasanaeth oherwydd
Y gwaith wedi'i gwblhau
haint ar y ward. Bydd 19 o gleifion
yn cael eu symud o wardiau amrywiol
ar draws yr ysbyty i Ward A yn
ysbyty CNPT i wneud lle i'r cleifion o
Ward G. Oherwydd y gwaith adfer
sy'n ofynnol ar Ward G, bydd y ward
ar gau am o leiaf 3 mis.
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Gwasanaethau Iechyd
Meddwl Plant a'r Glasoed

Ym mis Ionawr, dirprwyodd y
Wedi cau
Pwyllgor Gweithredol y pwerau
gwneud penderfyniadau i Bwyllgor
Cynllunio Gwasanaethau mis
Chwefror, ar ôl derbyn pro forma
newid mewn gwasanaethau mewn
perthynas â'r safleoedd lle mae
gwasanaethau CAMHS yn cael eu
darparu. Cytunodd y PCG i’r
newidiadau yn dilyn trafodaethau
pellach, gyda’r penderfyniad yn
seiliedig ar safle gwell, cysylltiadau
trafnidiaeth gwell a’r gwasanaethau
ychwanegol sydd ar gael o fewn ardal
y safle newydd.

17

