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Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ein nod yw gofalu am 

bobl a chadw pobl yn iach.    Rydym yn cyflogi dros 14,500 o staff 
ac yn darparu gwasanaethau iechyd a llesiant i gyfanswm 
poblogaeth o tua 475,000 sy'n byw yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg.  Mae ein poblogaeth leol yn tyfu'n gyflym, a rhagwelir 
mai Caerdydd fydd y ddinas fawr fydd yn tyfu gyflymaf ym 
Mhrydain dros yr 20 mlynedd nesaf.   

Mae ein gwasanaethau’n cynnwys hybu iechyd a swyddogaethau 
iechyd y cyhoedd yn ogystal â darparu gwasanaethau gofal 
sylfaenol lleol a rhedeg ysbytai, canolfannau iechyd, timau iechyd 
cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl.    Mae’r BIP hefyd yn 
gweithio'n agos gyda Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau eraill ar 
draws de Cymru yn ogystal â'n partneriaid lleol ac yn y trydydd 
sector i gynnig ystod lawn o wasanaethau iechyd i’n trigolion lleol a 
thu hwnt sy'n defnyddio’n gwasanaethau arbenigol.  

EIN STRATEGAETH

Mae 'Llunio ein Llesiant i’r Dyfodol 2015-25' yn disgrifio sut rydym 
yn ceisio cyflawni ein gweledigaeth o sicrhau bod siawns person o 
fyw bywyd iach yr un fath lle bynnag maen nhw'n byw a phwy 
bynnag ydyn nhw.    Yn ei hanfod, awydd ein strategaeth yw i 
gyflawni gofal cydgysylltiedig wedi ei seilio ar rymuso'r unigolyn, 
gartref yn gyntaf, sicrhau canlyniadau sy'n bwysig i bobl ac osgoi 
niwed, gwastraff ac amrywiadau.   Mae Caerdydd a'r Fro ar y blaen 
yng Nghymru o ran trawsnewid gwasanaethau a'r gofal a gynigwn i 
gleifion drwy weithio mewn cynghrair dysgu a rennir gyda 
phartneriaid ym Mwrdd Iechyd Canterbury, Seland Newydd.     

EIN STRWYTHUR 

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi'i strwythuro o gwmpas 7 Bwrdd Clinigol 
sy'n galluogi arweinyddiaeth gref mewn meysydd clinigol a 
chyflymu'r broses o wneud penderfyniadau gweithredol, gan 
wella'r canlyniadau i gleifion yn fawr.   

Croeso i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
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Nodir ein blaenoriaethau, ein hamcanion a'n cynlluniau allweddol yn 
ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI), ac mae'r Datganiad 
Ansawdd Blynyddol yn rhoi trosolwg o'r hyn rydym yn ei wneud yn 
dda a sut rydym yn gwrando ar ein cyhoedd, ein cleifion a’n staff er 
mwyn cyflawni'r strategaeth.    Mae rhagor o wybodaeth amdanom 
ni a'r gwasanaethau a ddarparwn ar gael yn Adroddiad Blynyddol 
Bwrdd Iechyd y Brifysgol (BIP).  Gellir dod o hyd i fersiynau 
diweddaraf y dogfennau hyn ar ein gwefan. 

Mae ein gwasanaethau corfforaethol a chynllunio hefyd yn rhan 
annatod o strwythur cyffredinol a rhediad esmwyth y BIP
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EIN PARTNERIAETHAU 

Fel Ysbyty Athrofaol, rydym yn ymfalchïo ein bod yn ganolfan 
ragoriaeth ar gyfer dysgu a datblygu ym maes meddygaeth, 
ymchwil ac arloesi clinigol. Mae gennym gysylltiadau cryf â'n 
partneriaid academaidd ac ymchwil, Deoniaeth Cymru, 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol 
Fetropolitan Caerdydd.  

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos â'r ddau Awdurdod Lleol, 
Caerdydd a Bro Morgannwg, fel rhan o'r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol ac mae llawer mwy o bwyslais ar gydweithio a 
chyd-gynhyrchu gyda sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus 
a'r trydydd sector. 

#CAVYOURSAY – gwrando ar ein staff  

Yng Nghaerdydd a'r Fro rydym wedi ymrwymo i wella ymgysylltiad 
staff a chydnabod bod staff sy'n ymgysylltu yn fwy cynhyrchiol, yn 
fwy bodlon ac yn fwy tebygol o aros yn y BIP.  Mae hyn yn golygu 
bod cael barn staff a helpu rheolwyr i gael sgyrsiau ystyrlon â 
staff/timau i ganfod yr hyn sy'n bwysig iddynt ac i ymchwilio i 
atebion posibl yn flaenoriaeth i BIP CAF

Yn 2019/20: 
Mae mwy o wybodaeth am ein strwythur trefniadol ar gael ar wefan y BIP.

EIN GWERTHOEDD
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn 
sefydliad sy'n seiliedig ar werthoedd – rydym am 
recriwtio, datblygu a meithrin staff brwdfrydig sydd â'r 
sgiliau a'r hyder i fyw yn ôl ein gwerthoedd bob dydd.    
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