
DE-DDWYRAIN CYMRU 
RHWYDWAITH FASGWLAIDD 

Dyfodol Gwasanaethau Fasgwlaidd 
yn Ne-ddwyrain Cymru

Mae Byrddau Iechyd ar draws y rhanbarth wedi 
dod at ei gilydd i gynnig model newydd o ofal 
ar gyfer darparu gwasanaethau fasgwlaidd. 
Byddai’r strwythur newydd yn cynnig ystod o 
fuddion i’n poblogaeth ac yn gwneud y 
gwasanaeth yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Mae’r gwasanaethau hyn yn rhan 
hanfodol o’n seilwaith gofal iechyd 
yn Ne-ddwyrain Cymru. 

Mae’n bwysig ein bod yn 
clywed eich meddyliau a’ch 
safbwyntiau wrth i ni ddechrau 
datblygu ein cynlluniau. Ewch 
i’n tudalen we neu cysylltwch 
â ni, er mwyn i ni allu dweud 
mwy wrthych am y cynlluniau 
arfaethedig a’ch gwahodd i 
gwblhau ein ffurflen adborth fyr.

Hoffem glywed 
gennych...

Ewch i’n gwefan:

www.bipcaf.gig.cymru/
FasgwlaiddDDdCymru

Anfonwch e-bost atom:
sewales.vascular@wales.nhs.uk

Ffoniwch ni: 02921 836068

Chwiliwch am 
#FasgwlaiddDDdCymru 
ar y cyfryngau cymdeithasol
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