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Ar 1 Gorffennaf 2020, bydd y broses o gyflwyno gwasanaeth 24/7 Ambiwlans 
Awyr Cymru yn dechrau. Mae’r wybodaeth ganlynol yn egluro mwy am y 
datblygiad newydd hwn a sut y bydd o fudd i bobl yng Nghymru.

Ambiwlans Awyr Cymru (AAC), a lansiwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi 2001, yw 
gwasanaeth ambiwlans awyr swyddogol Cymru. Mae’n darparu gwasanaeth 
awyr i liniaru achosion o salwch ac anafiadau ledled y wlad. 

AAC yw’r unig elusen ambiwlans awyr yng Nghymru, ar gyfer Cymru, ac mae’n 
dibynnu’n llwyr ar roddion er mwyn cadw’r hofrenyddion yn yr awyr.

Mae gan yr Elusen bedwar hofrennydd. Mae’r gwasanaethau yng Nghaernarfon, 
Y Trallwng a Llanelli yn canolbwyntio ar alwadau brys 999. 

Yn ogystal â hofrenyddion y tri gwasanaeth y cyfeirir atynt uchod, mae 
hofrennydd trosglwyddo arbenigol yn gweithredu o Hofrenfa Caerdydd er 
mwyn helpu i drosglwyddo cleifion rhwng ysbytai sy’n fwy nag awr i ffwrdd ar 
y ffordd. Mae’r elusen, a elwir yn Ambiwlans Awyr Cymru i Blant, yn helpu timau 
trosglwyddo newydd-enedigol a phediatreg. Fodd bynnag, caiff ei ddefnyddio 
hefyd i drosglwyddo oedolion. 

Mae pob criw meddygol ledled Cymru yn cael ei gydlynu gan y Ddesg Cymorth 
Awyr (yng Nghanolfan Gyswllt Glinigol Ambiwlans Awyr Cymru, Cwmbrân) a’i 
staffio gan dîm anfon clinigol. 

Gwybodaeth am Ambiwlans Awyr 
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Adran Achosion Brys sy’n Hedfan

Yn sgil cyflwyno meddygon ymgynghorol ac ymarferwyr gofal critigol i’r 
gwasanaeth yn 2015, ynghyd â chyfarpar safon Adran Achosion Brys, rydym 
ni erbyn hyn ymhlith yr ymgyrchoedd ambiwlans awyr mwyaf datblygedig yn 
feddygol yn Ewrop. 

Gwnaed y datblygiad meddygol hwn yn bosibl diolch i bartneriaeth unigryw 
y Trydydd Sector a’r Sector Cyhoeddus rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru 
a GIG Cymru. O fewn GIG Cymru caiff rhan feddygol yr ymgyrch ei galw’n 
Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS Cymru), neu 
‘Meddygon Hedfan Cymru’. Mae EMRTS Cymru’n canolbwyntio ar weithlu 
meddygol a system lywodraethu feddygol y gwasanaeth. 

Mae gan y gwasanaeth nifer o ymarferwyr trosglwyddo hofrenyddion, sef 
meddygon sy’n gweithio ar yr hofrennydd trosglwyddo yng Nghaerdydd. 

Mae GIG Cymru, drwy EMRTS Cymru, yn cyflenwi’r meddygon ac mae’r Elusen yn 
gweithio’n ddiflino er mwyn codi’r arian sydd ei angen bob blwyddyn er mwyn 
cadw’r hofrenyddion yn yr awyr.

Ein Nodau 
darparu mynediad cyfartal i ofal critigol (gofal brys y tu allan i’r ysbyty). 

gwella’r siawns y bydd claf yn goroesi ac yn gwella yn y hirdymor drwy 
gynnig triniaeth o safon adran achosion brys yn lleoliad y digwyddiad. 

cludo cleifion yn uniongyrchol i’r cyfleuster gofal iechyd sydd fwyaf addas i’w 
hanghenion, gan arbed amser o gymharu â theithio ar y ffordd.  

darparu buddion eilaidd i rannau eraill o’r GIG yng Nghymru (yn benodol, 
lleddfu’r pwysau ar wasanaethau’r rheng flaen). 
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Y Gwasanaeth Cyn 1 Gorffennaf 2020 

Roedd ein gwasanaeth cyn 1 Gorffennaf 2020 yn gweithredu rhwng 8am ac 
8pm, 7 diwrnod yr wythnos. Roedd hyn yn wir ar gyfer pob un o’r pedwar 
hofrenydd a’r criwiau, ynghyd â’r Ddesg Cymorth Awyr. 

O ganlyniad i’r datblygiadau newydd, sy’n dechrau ar 1 Gorffennaf 2020, bu 
newidiadau gweithredol fel y’u dogfennwyd ar dudalen 8.



Pam mae angen Gwasanaeth 24/7 
Ambiwlans Awyr arnom?

Bu’n weledigaeth i Ambiwlans Awyr Cymru ddarparu gwasanaeth 24/7 erioed. 
Bydd hyn yn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael yr un lefel o ofal lle bynnag 
y maent, a phryd bynnag y mae ei angen arnynt.  Dros y blynyddoedd diwethaf, 
rydym wedi dadansoddi’r anghenion heb eu diwallu dros gyfnod o 24 awr er 
mwyn nodi’r canlynol: 

achosion lle nad oeddem wedi gallu bod yn bresennol gan eu bod wedi 
digwydd y tu allan i’r oriau gweithredol. 

achosion a ddigwyddodd yn ystod oriau gweithredol ond lle nad oeddem 
wedi gallu bod yn bresennol am ein bod eisoes yn ymdrin ag achos arall. 

Canfu’r dadansoddiad hwn y canlynol: 

Mae angen gwasanaeth ambiwlans awyr estynedig dros nos. Roedd tua 
990 o achosion o ‘anghenion heb eu diwallu’ rhwng 8am ac 8pm dros 
gyfnod o 12 mis. 

Mae cynnydd arbennig yn y galw rhwng 3pm a 12am. Mae’r cynnydd hwn 
yn fwyaf cyffredin yn y de ddwyrain.

Ar hyn o bryd, caiff digwyddiadau sy’n peryglu bywyd neu’n peryglu coes 
neu fraich rhwng 8pm ac 8am eu rheoli gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru. 
Yn yr achosion hyn, nid yw EMRTS/Ambiwlans Awyr Cymru ar gael i gynnig 
ei driniaethau safon Adran Achosion Brys (y cyfeirir atynt ar dudalen 9/10). 

Mae’r Awdurdod Hedfan Sifil yn cyflwyno rhagor o gyfyngiadau wrth 
hedfan pan fydd yn dywyll, am resymau diogelwch.  Byddai angen i 
unrhyw wasanaeth nos ystyried hyn, a dod o hyd i’r ffordd fwyaf diogel ac 
effeithiol o ddefnyddio hofrenyddion i gefnogi Cerbydau Ymateb Cyflym y 
gwasanaeth. 
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Gwasanaeth 24/7 Newydd Ambiwlans 
Awyr Cymru 
Wrth ystyried canfyddiadau ein dadansoddiad (y cyferir atynt ar dudalen 6), 
bydd ein gwasanaeth yn esblygu fel a ganlyn: 

Y Ddesg Cymorth 

Gwasanaeth Caernarfon – Bydd hwn yn parhau rhwng 8am ac 8pm. 

Gwasanaeth Y Trallwng – Bydd hwn yn parhau rhwng 8am ac 8pm. 

Gwasanaeth Llanelli – bydd hwn newid i weithredu rhwng 7am a 7pm. 

Gwasanaeth Caerdydd (Trosglwyddo Cleifion) – Bydd hwn yn newid i weithredu 
rhwng 7am a 7pm. 

Cam 1 – 1 Gorffennaf 2020 

Bydd meddyg ymgynghorol ac ymarferydd gofal critigol yn gweithredu rhwng 
7pm a 7am o Hofrenfa Caerdydd gan ddefnyddio Cerbyd Ymateb Cyflym.

 
Cam 2 – Rhagfyr 2020 

Bydd hofrennydd a chriw dau beilot wedi’u lleoli yn Hofrenfa Caerdydd rhwng 
7pm a 7am, gan sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu teithio i argyfyngau 
meddygol ledled Cymru. 

Bydd y Ddesg Cymorth Awyr yn weithredol 24/7 o 1 Gorffennaf 2020. 

Gwasanaeth yn Ystod y Dydd

Gwasanaeth yn Ystod y Nos
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Datblygiadau yn y dyfodol

Rydym yn monitro data galw a defnydd yn barhaus er mwyn nodi cyfleoedd i 
wella’r gwasanaeth. 



Gallu Disgrifiad

Mewndrwythiad Adrenaline (Infusion) Rheoli claf yn dilyn ataliad y galon sydd yn 

ansefydlog â phwysedd gwaed isel. Anaffylacsis sydd ddim yn 

ymateb i driniaeth JRCALC arferol, sepsis difrifol/ sioc septig ddim yn 

ymateb i sialens hylif, bradycardia dwys â phwysedd gwaed isel.

Amiodarone Tachycardia â strwythyr llydan (VT â phwls).

Trallwysiad Cynnyrch Gwaed Gweinyddu cynnyrch gwaed mewn achosion meddygol a thrawma. 

Calcium Chloride Triniaeth o hyperkalaemia a hypocalcaemia (wedi’i brofi neu yn 

amau), ataliad y galon yn dilyn hyperkalaemia, gorddos o gyffuriau 

sy’n blocio’r llwybr calsiwm.

Cardiofersiwn Tachy-arrhythmia (VT efo pwls, SVT ayyb), ble mae’r claf yn dioddef 

(poen brest, llewygu, pwysedd gwaed isel, byr o wynt ac ati).

Cludiant i’r ysbyty mwyaf addas E.e PPCI ar ôl ataliad VF/VT tu allan i weithred parafeddygol cyfredol, 

trawma difrifol,  paediatrig, llosgiadau ayyb. 

Flumazenil Gwenwyndra benzodiazepine. (Ddim ar gyfer cleifion sydd wedi 

cymryd gor-ddôs pwrpasol). 

Hypertonic Saline 5% Arwydd o ‘gonio’ yn digwydd neu ar fin digwydd yn dilyn anaf 

trawmatig i’r ymennydd neu ddigwyddiad meddygol.

Trychiad (amputation) o aelod y corff Trefn lawfeddygol i dynnu aelod o’r corff oddi arno. Ar gyfer gallu 

symud claf sydd yn ddifrifol wael lle nad oes opsiwn cyflym arall. 

Gall gael i’w ddefnyddio i symud claf sydd â rhan o’r corff na ellir ei 

achub. 

CPAP newydd-anedig Cefnogaeth i’r baban newydd-anedig sydd mewn gofid (enwedig os 

cyn eu hamser).

Gwyntyllu di-ymledol (non-invasive ventilation) (CPAP a BIPAP) Methiant anadlol (COPD, sepsis niwmonia, 

gordewdra, hylif ar yr ysgyfaint, LVF ac ati).

Mewndiwbiad i blant Mewndiwbiad ar gyfer pob oedran fel yr angen.

Parlysu a Llonyddu Parlysu a Llonyddu* - rheoli claf sydd wedi cael mewndiwbiad yn 

barod (e.e. yn ystod ataliad y galon) er mwyn hwyluso  a sicrhau 

trosglwyddiad diogel i ganolfan addas.

Mae’r rhestr isod yn rhoi syniad o’r triniaethau a’r sgiliau y gall glinigwyr EMRTS Cymru eu 

cynnig.  

Galluoedd Clinigol EMRTS
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Toriad Cesaraidd perimortem Gwneud toriad Cesaraidd argyfwng er mwyn gwella cyflwr 

cardiofasgwlaidd claf sydd yn feichiog yn dilyn ataliad y gallon 

meddygol neu drawmatig.

Profion gwaed Prawf gwaed yn y fan a’r lle, nwyon gwaed, electrolyt, INR, carbon 

monocsid ayyb.

Anaesthesia cyn-ysbyty Gallu rhoi anaesthetig Ii rywun er mwyn gallu lleoli tiwb endo-

tracheal a’i gwyntyllu. Perygl i’r llwybr anadlu, methiant anadlol, 

cyfaddawd niwrolegol fel claf anymwybodol.

Tawelu Trefniadol (Procedural Sedation) Defnyddio cyffuriau fel Ketamine a Midazolam er mwyn llonyddu’r 

claf ac i leddfu poen er mwyn hwyluso trin, pecynnu a symud 

cleifion â thoriadau a chymalau wedi eu datgymalu, cleifion sydd yn 

ysgogol (agitated) a’r sawl sydd mewn poen difrifol. difirfol. 

Llwybr-anadlu llawfeddygol Defnyddio cyllell llawfeddyg pan fydd technegau eraill wedi methu.

Thoracostomi Defnyddio cyllell llawfeddyg a bys i ryddhau tension niwmothoracs.

Pacio trawsgroenol Brady-arrhythmia, bloc calon ayyb lle mae’r claf yn dioddef a ddim yn 

ymateb i driniaethau eraill (Ocsigen, Atropine ac ati).

Uwchsain Cadarnhau symudiad cardiaidd mewn PEA, ffeindio gwythiennau 

i hwyluso cael mynediad IV, chwilio am ymlediad, niwmothoracs, 

gwaedlif mewnol ac ati.
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