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Gyd$’N gI'yDd
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr a Cymorth 
Canser Macmillan wedi dechrau 
ar raglen newydd uchelgeisiol i 
wella gwasanaethau canser yng 
Ngogledd Cymru. 

Gelwir y bartneriaeth yn rhaglen 
Trawsnewid Gwasanaethau 
Canser Gyda’n Gilydd ac mae 
Macmillan yn buddsoddi £900,000 
yn y rhaglen dros y ddwy neu dair 
blynedd nesaf

Beth yw’r rhaglen Trawsnewid 
Gwasanaethau Canser Gyda’n 
Gilydd
• Ailgynllunio gwasanaethau ar 

gyfer unigolion sydd â chanser y 
fron, yr ysgyfaint, colorectol neu 
ganser wrolegol (yn cynnwys 
canser y brostad, y bledren, yr 
aren, y pidyn a chanser y ceilliau)

• Dyma’r rhaglen gyntaf o’i fath yng 
Nghymru i edrych ar daith gyfan 
y claf- o gyfeiriad gan Feddyg 
Teulu, i driniaeth mewn ysbyty, i 
fyw gyda chanser a thu hwnt iddo

• Bydd y rhaglen yn cael ei siapio 
gan y syniadau unigolion sy’n 
cael eu heffeithio gan ganser a’u 
mewnbwn, ynghyd â chlinigwyr a 
phartneriaid

Pam fod angen newid?
• Mae’r rhan fwyaf o unigolion 

sydd â diagnosis o ganser yng 
Ngogledd Cymru yn cael profiad 
gofal cadarnhaol yn gyffredinol, 
ond mae rhai meysydd i’w gwella

• Ein bwriad yw gwella ansawdd a 
chydlynu gofal ar draws lleoliadau 
gofal cychwynnol, ysbyty, 
cymuned a lleoliadau lliniarol 

• Rydym eisiau i bawb sydd wedi 
cael diagnosis o ganser y fron, yr 
ysgyfaint, colorectol neu ganser 
wrolegol gael y gefnogaeth a’r 
gofal gorau posibl

• Gyda disgwyl i nifer yr unigolion 
sy’n byw â chanser yng Nghymru 
godi o 130,000 i 250,000 erbyn 
2030, ni fu erioed cystal amser 
i drawsnewid darpariaeth gofal 
canser

Pam fod Macmillan a’r Bwrdd 
Iechyd yn gwneud hyn?
• Drwy weithio gyda’n gilydd, 

gallwn wneud newidiadau mawr
• Mae newid yn gweithio orau pan 

rydym yn gweithio gyda’n gilydd
• Rydym eisiau gweithio gydag 

unigolion sy’n cael eu heffeithio 
gan ganser a gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd i wneud 
hyn yn iawn.

Pam ydych chi’n canolbwyntio 
ar ganser y fron, yr ysgyfaint, 
colorecrol a chanser wrolegol yn 
unig?
Mae’r rhain ymysg y mathau mwyaf 
cyffredin o ganser yn y Deyrnas 
Unedig; mae mwy o unigolion yn awr 
yn byw â chanser y fron, yr ysgyfaint, 
colorectol a chanser wrolegol, a’r tu 
hwnt iddo. Rydym eisiau cefnogi’r 
unigolion hyn yn well.

Mae arnom angen eich help chi
• Rydym eisiau gwybod beth sy’n 

bwysig i chi o ran gwasanaethau 
canser

• Hoffwn glywed eich stori- cyn 
lleied neu gymaint ag yr hoffech 
ei rannu

• Gall dweud wrthym am eich 
profiad o ganser (da neu ddrwg)- 
fel claf, gofalwr neu berthynas- 
ein helpu i wneud gwahaniaeth 
mawr

• Rydym hefyd eisiau clywed am 
brofiadau gweithwyr proffesiynol 
gofal iechyd

Er mwyn cymryd rhan, e-bostiwch 
BCU.TransformingCancerServicesTogether
@wales.nhs.uk

Cymorth Canser Macmillan, elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), yr Alban 
(SC039907) ac Ynys Manaw (604). Hefyd yn gweithredu yng Ngogledd Iwerddon. 

Mewn partneriaeth â


