
STRATEGIC
PARTNERS:

Ehangu EMRTS Cymru Gogledd Cymru



Fel rhan o weithrediad Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru) ar draws 
Cymru, bydd y cam nesaf yn gweld gweithrediad y Gwasanaeth yng nghanolfan Elusen Ambiwlans 
Awyr Cymru yng Nghaernarfon, yng Ngogledd-orllewin Cymru. Bydd hyn yn gwella mynediad i ofal 
critigol cyn ysbyty amserol, yn enwedig yn yr ardal hon o Gymru (gan gynnwys rhannau o Bowys). 
Disgwylir bydd y Gwasanaeth yng Nghaernarfon yn dod yn weithredol yn haf 2017.

  Cyflwyniad

   Pwy yw EMRTS Cymru?

Mae EMRTS Cymru, neu Meddygon Awyr Cymru, yn darparu gofal critigol cyn ysbyty gan ymgynghor-
wyr ar draws Cymru, drwy’r awyr ac ar y ffordd.

Cyflenwir y Gwasanaeth drwy bartneriaeth bwysig gydag Ambiwlans Awyr Cymru. Ymddiriedolaeth 
elusennol yw Ambiwlans Awyr Cymru sy’n dibynnu’n llwyr ar haelioni a chymorth y cyhoedd Cymreig i 
helpu i gadw’r hofrenyddion yn yr awyr.

Er mis Ebrill 2015, mae EMRTS Cymru wedi bod yn gweithredu o ganolfannau Ambiwlans Awyr Cymru 
yn Nafen (Llanelli) a’r Trallwng.

Mae’r Gwasanaeth, sy’n rhan o GIG Cymru ac wedi ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn cyflenwi tîm 
Gofal Critigol GIG wedi eu hyfforddi i lefel uchel sy’n cynnwys Ymgynghorwyr ac Ymarferwyr Gofal 
Critigol.



Gofal critigol cyn ysbyty ar gyfer pob grŵp oedran (h.y. unrhyw ymyrraeth/penderfyniad sy’n 
digwydd y tu allan i ymarfer parafeddyg arferol). 

Ymgymryd â throsglwyddiadau critigol o ran amser sy’n bygwth bywyd neu aelodau’r corff 
ar gyfer oedolion a phlant o ganolfannau ymylol (gan gynnwys Adrannau Argyfwng, Unedau 
Asesu Meddygol, Unedau Gofal Dwys, Unedau Mân Anafiadau) ar gyfer cleifion sydd angen 
ymyrraeth arbenigol yn yr ysbyty sy’n derbyn.

Mae gwasanaethau yn cynnwys:

Yn ychwaneg, mae’r Gwasanaeth yn darparu gwellhad mewn gofal critigol cyn ysbyty, cyn geni a ma-
mol – ar gyfer esgoriadau yn y cartref ac mewn unedau annibynnol dan arweiniad bydwragedd. Mae 
hyn yn cynnwys:

Trosglwyddo timau cyn geni drwy’r awyr at achosion sy’n gritigol o ran amser. 

Cynorthwyo unedau bydwragedd ac esgoriadau yn y cartref drwy sefydlogi newydd-anedigion 
a’u trosglwyddo i uned esgor o dan arweiniad ymgynghorwyr.

Yn olaf, mae’r Gwasanaeth yn darparu lluosogrwydd o swyddogaethau mewn digwyddiadau mawr 
neu ddigwyddiadau gyda nifer o anafedigion ac, am y tro cyntaf yng Nghymru, ymgynghorydd med-
dygol strategol sydd ar gael 24/7. Teitl yr ymgynghorydd yw’r ymgynghorydd cyflenwi oddi uchod.

Caiff EMRTS Cymru ei gydlynu a gosodir tasgau iddynt yn ganolog o’r Ddesg Cymorth Awyr (ASD) a 
ariannir gan Ambiwlans Awyr Cymru, ac sydd wedi ei sefydlu ym mhencadlys Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru yng Nghwmbrân. Mae’r Gwasanaeth yn weithredol saith dydd yr wythnos rhwng 8am a 8pm.



Yn ôl yr Adroddiad Gwerthuso Blwyddyn Gyntaf EMRTS Cymru, mae’r Gwasanaeth yn cael effaith 
gadarnhaol ar ofal iechyd brys yng Nghymru.

Archwiliwyd yr adroddiad yn annibynnol gan Sefydliad Farr ym Mhrifysgol Abertawe a dyma ran gyntaf 
o werthusiad tair blwyddyn. Mae’r Brifysgol yn defnyddio eu banc data gwybodaeth ddienw, sydd 
o safon fyd-eang, i gymharu ffigyrau gweithredu ac adferiad cleifion gyda data oddi wrth 9 biliwn o 
gofnodion cleifion dros y byd. Yn ychwaneg i hynny, gofynnwyd i gleifion ac i gynrychiolwyr perthnasol 
o GIG Cymru a’r gwasanaethau brys am eu barn o’r gwasanaeth.

Mae canlyniadau’r flwyddyn gyntaf yn dangos:

Gwerthusiad Gwasanaeth Blwyddyn Gyntaf EMRTS Cymru

fod y gwasanaeth wedi lleihau’r amser mae’n cymryd i rywun sydd yn ddifrifol wael i dderbyn 
triniaeth o dan arweiniad ymgynghorydd drwy fynd â’r ystafell brys draw at y claf. 

fod gan fwy o bobl yng Nghymru, mewn ardaloedd dinesig a gwledig, fynediad cyfartal at 
driniaeth amserol o dan arweiniad ymgynghorydd yn ystod digwyddiad brys yn awr, a gellir eu 
trosglwyddo’n syth i ofal arbenigol mewn cyfleusterau gofal iechyd ar draws Cymru a thu hwnt.

fod y Gwasanaeth wedi cymryd peth pwysau oddi ar wasanaethau brys rheng flaen y GIG. 
Mae wedi gwella’r amser mae’n cymryd i glaf i dderbyn sgan CT. Ar gyfartaledd, mae cleifion 
EMRTS yn derbyn sgan CT o’u pen rhyw 10.5 awr yn gynharach nag arfer. Yn ychwaneg, mae’r 
Gwasanaeth wedi lleihau trosglwyddiadau sy’n cymryd llawer o amser ac sy’n ddrud rhwng 
ysbytai drwy gymryd cleifion yn syth i’r gofal arbenigol priodol. 

mae’r Gwasanaeth wedi cynorthwyo datblygiad sgiliau a gwybodaeth mewn gofal critigol ar 
gyfer gweithwyr GIG Cymru, yn ystod digwyddiadau brys ac wrth drefnu cyfleoedd hyfforddiant 
rheolaidd ill dau.

Cyflwynir tystiolaeth o fuddion iechyd tymor hir i gleifion yn llawn yng ngwerthusiadau’r ail a’r 
drydedd flwyddyn, er hynny, mae adroddiad y flwyddyn gyntaf yn cynnig tystiolaeth ryngwladol sy’n 
awgrymu fod gofal brys uwch ar leoliad digwyddiad neu mewn ysbyty ymylol yn gwella’r siawns y claf 
o wella, yn ogystal â chyflymder yr adferiad hwnnw.

Fel rhan o’i ddarganfyddiadau, adnabyddodd yr adroddiad cyfle i wella cydraddoldeb mynediad i’r 
Gwasanaeth ymhellach drwy gyflwyno EMRTS Cymru i mewn i weithrediad Ambiwlans Awyr Cymru 
yng Nghaernarfon.



Bydd y model newydd yn un hybrid ar draws ganolfannau’r Trallwng a Chaernarfon. Bydd yna 
ymgynghorydd wedi ei seilio yn un o’r ddau leoliad uchod ar unrhyw ddydd. Bydd gan y ganolfan sydd 
heb ymgynghorydd Ymarferwyr Gofal Critigol awtonomaidd a fydd yn medru cynnig lefel uchel o ofal, 
uwch a thu hwnt i ymarfer parafeddygol arferol.

Mae gan EMRTS Cymru garfan o ymgynghorwyr yn barod yn gweithio ar draws Gogledd Cymru sy’n 
medru cynorthwyo’r model newydd. Bydd pump o Ymarferwyr Gofal Critigol yn cael eu recriwtio i’r 
ganolfan yng Ngogledd Cymru, gan gymryd lle’r tri safle parafeddyg. Mae hyn yn ychwaneg i’r pum 
Ymarferydd Gofal Critigol a fydd yn gweithio o safle’r Trallwng.

  Cyflwyniad EMRTS Cymru i Gaernarfon

Pad Hofrennydd Ysbyty Gwynedd



Buddion Cyflwyno EMRTS Cymru i Gaernarfon

Yn ôl y Gwerthusiad Blwyddyn Cyntaf EMRTS Cymru diweddar, mae’r Gwasanaeth wedi 
“arddangos llywodraethu clinigol a gweithredol ragorol”. Gweithredir y system lywodraethu 
gadarn hon yng nghanolfan Caernarfon Ambiwlans Awyr Cymru. 

Cynyddu mynediad i’r lefel uwch o sgiliau clinigol a chyfarpar meddygol mae’r Gwasanaeth yn ei 
gynnig yng Ngogledd Cymru a rhannau o Bowys.

Bydd Elusen Ambiwlans Awyr Cymru yn medru lansio hofrennydd H145 newydd oherwydd 
cyflwyniad EMRTS Cymru yng Nghaernarfon. Bydd technoleg gweld-yn-y-nos gan yr hofrennydd 
hwn er mwyn gweithredu ar ôl iddi nosi, ac felly, yn gwella ein gallu i gyrraedd digwyddiadau 
sy’n digwydd rhwng 8am a 8pm.

Mae Canolfan Awyr Caernarfon wedi ei leoli’n dda er mwyn cynorthwyo ysbytai Gogledd 
Cymru. Gan ddefnyddio hofrennydd ambiwlans awyr cyffredin, gellir cyrraedd Ysbyty Gwynedd 
(Bangor) mewn pum munud, Glan Clwyd (Bodelwyddan) o fewn chwarter awr, a Wrecsam 
Maelor o fewn pum munud ar hugain.

Bydd Cerbyd Ymateb Cyflym EMRTS wedi ei leoli yng Nghaernarfon a bydd ei agosrwydd i’r 
rhwydwaith ffyrdd hefyd yn golygu bydd ymateb critigol o ran amser ar hyd y ffordd yn opsiwn 
posibl i gyrraedd cleifion pan fo’r tywydd yn wael..

Hyfforddiant Efelychu – Ysbyty Wrecsam Maelor



Bydd yna lai o angen ar gyfer hofrenyddion i weithredu y tu allan i’r rhanbarth. Bydd cynnydd 
yng nghwmpas ymarfer Helimed 61 (hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru yng Nghaernarfon) 
a bydd llai o angen ar Helimed 59 (hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru yn y Trallwng) i 
fynd at ddigwyddiadau yng Ngogledd-orllewin Cymru, a bydd yn llai tebygol fod angen i’r 
ddau hofrennydd fynd i’r un digwyddiad. Bydd hyn yn atal danfon y ddau hofrennydd i’r un 
digwyddiad ac yn gwella argaeledd hofrennydd ar gyfer ceisiadau eraill.

Bydd cyflwyniad EMRTS i Gaernarfon yn rhoi’r potensial o wella recriwtio a dargadwedd staff. 
Gall hysbysebu swyddi ymgynghorwr gyda’r opsiwn o weithio ar gyfer EMRTS wella’r nifer 
ac ansawdd yr ymgeision. Bydd ychwanegu’r Gwasanaeth i Gaernarfon yn rhoi cymhelliant 
recriwtio parhaus i ysbytai Bangor a Rhyl .

Bydd y datblygiad newydd yma yn darparu’r cyfle i Gymrodyr Clinigol Adran Argyfwng Banger 
i weithio ochr yn ochr ag ymgynghorwyr a phrofi sbectrwm llawn ymarfer uwch Gwasanaeth 
Meddygol Brys Hofrennydd y DU. Bydd yn gwella ansawdd ac atyniad y rhaglen Cymdeithas 
Clinigol yn fawr iawn. Mae hefyd y potensial i ailadrodd y rhaglen ar draws Cymru. 

Mae gan y rhaglen hyfforddi Meddygaeth Brys Cyn Ysbyty Cymru (PHEM) ddau o 
hyfforddedigion mewn swyddi. Bydd cael trydydd canolfan EMRTS yn creu mwy o botensial i 
hyfforddi unigolion o safon uchel o fewn Cymru.

Bydd cyflwyniad Ymarferwyr Gofal Critigol (CCPs) yng Nghaernarfon yn cynnig y potensial ar 
yfer datblygiad clinigol a sgiliau yng Ngogledd-orllewin Cymru gyda phersonél Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCU) ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymreig 
(WAST).

Ysbyty Glan Clwyd



www.emrts.wales.nhs.uk

emrts@wales.nhs.uk

0300 3000 057


