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Mae'r adroddiad hwn yn 

cwmpasu'r cyfnod o fis Ebrill 

2019 i fis Mawrth 2020 ac mae'r 

Gwasanaeth wedi parhau i 

ddarparu gofal o ansawdd 

uchel yn ei bumed flwyddyn o 

weithredu. Am fod ein trydydd 

gwasanaeth meddygol brys ar 

hofrennydd yn y gogledd a'r 

hofrennydd trosglwyddo yng 

Nghaerdydd bellach wedi'u 

sefydlu'n gadarn, buom yn 

gweithio ar gynlluniau i ehangu 

ein gwasanaeth yn ystod y nos. Ar 

ôl recriwtio a hyfforddi Meddygon 

Ymgynghorol, Ymarferwyr Gofal 

Critigol a Thimau Anfon, roeddem 

yn barod i ddechrau sifftiau 

nos o Hofrenfa Caerdydd ym 

mis Ebrill 2020. Yn anffodus, o 

ganlyniad i bandemig COVID-19, 

bu'n rhaid i ni ohirio lansiad 

y gwasanaeth yn ystod y nos, 

ond rydym wedi parhau â'n Car 

Gofal Critigol Cyfnos (gweler 

tudalen ?). Mae'r cerbyd hwn 

wedi cynyddu nifer y galwadau y 

mae ein timau yn ymateb iddynt 

yn sylweddol. Rydym bellach 

ar y trywydd iawn i ddechrau 

darparu gwasanaeth llawn yn 

ystod y nos gan ddefnyddio 

Cerbyd Ymateb Cyflym yn 

ddiweddarach yr haf hwn (2020) 

a bydd y gwasanaeth yn cael ei 

ategu gan hofrennydd sy'n gallu 

hedfan yn y nos yn ddiweddarach 

eleni. Rydym yn falch y bydd y 

gwaith o ddatblygu’r gwasanaeth 

hwn yn mynd rhagddo erbyn 

lansiad y Rhwydwaith Trawma 

Mawr ar gyfer de a chanolbarth 

Cymru. Dyhead pob gwasanaeth 

gofal critigol cyn ysbyty yw gallu 

darparu gwasanaeth 24 awr ac 

rydym wedi cyflawni’r nod hwn o’r 

diwedd.

Maes arall yr hoffai EMRTS ei 

ddatblygu yn y dyfodol yw'r angen 

am wasanaeth trosglwyddo gofal 

critigol rhwng ysbytai i Gymru 

gyfan a nodwyd gan raglen gwella 

gofal critigol a gyfarwyddwyd 

yn genedlaethol. Rydym bellach 

wedi cael cais i ddatblygu 

gwasanaeth trosglwyddo 

cenedlaethol a ariennir ar gyfer 

oedolion sy'n ddifrifol wael 

mewn partneriaeth â'r Pwyllgor 

Gwasanaethau Ambiwlans Brys ac 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru. Pan gaiff ei 

lansio, bydd y gwasanaeth hwn 

yn gweithredu ochr yn ochr 

â'n gwasanaeth gofal critigol 

presennol.

Mae pandemig COVID-19 wedi 

cael effaith fawr ar y gwasanaeth 

ond rydym wedi parhau i ymateb i 

alwadau gan gleifion sy'n ddifrifol 

wael neu wedi'u hanafu'n ddifrifol 

o'n holl safleoedd. Drwy addasu 

ein hofrenyddion a defnyddio 

cyfarpar diogelu personol 

rydym wedi gallu cynorthwyo 

cleifion, cyflawni'r holl ymyriadau 

angenrheidiol yn lleoliad y 

digwyddiad a'u trosglwyddo i'r 

ysbytai priodol. Bu gostyngiad 

sylweddol yn nifer yr achosion 

trawma mawr o ganlyniad i'r 

cyfyngiadau symud ond mae'r 

llwyth achosion bellach yn 

dychwelyd i'r lefelau a welwyd cyn 

COVID-19.

Mae ein partneriaeth ag Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru yn 

parhau i fynd o nerth i nerth, 

fel y dangosir gan y wobr a 

ddyfarnwyd i ni yn ddiweddar gan 

y Sefydliad Cydweithredu (gweler 

tudalen ?). Hoffem ddiolch i'n 

cydweithwyr yn yr Elusen am eu 

cymorth parhaus a'u llongyfarch 

am flwyddyn lwyddiannus arall 

o godi arian er mwyn sicrhau 

bod yr hofrenyddion yn parhau i 

weithredu.

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu 

gweithgarwch a daearyddiaeth 

achosion EMRTS ar gyfer y 

flwyddyn a'r ffordd rydym wedi 

sicrhau bod y gwasanaeth yn 

cael ei ddarparu i'r safonau uchaf 

ac o fewn y gyllideb. Rydym yn 

falch ein bod yn rhan sefydledig 

o wasanaethau meddygol brys 

Cymru ac edrychwn ymlaen at 

wasanaethu poblogaeth Cymru 

gyda gwasanaeth estynedig am 

flynyddoedd i ddod.

Cynnwys 

Rhagair y 
Cyfarwyddwr
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Yr Athro David Lockey
Cyfarwyddwr Cenedlaethol, 
EMRTS Cymru
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Rhagair y Cyfarwyddwr



Mae EMRTS Cymru wedi’i 

ddatblygu gan gredu y bydd 

yn dod â chyfres o fanteision i 

Gymru, fel a ganlyn:

• Bydd EMRTS Cymru yn 

sicrhau mynediad cyfartal 

i ofal critigol cyn mynd i'r 

ysbyty i bobl Cymru. 

• Bydd EMRTS Cymru yn 

sicrhau gwelliannau o ran 

iechyd drwy ymyriadau 

cynnar (a ddarperir y tu 

allan i ymarfer parafeddygol 

cyffredin gan EMRTS Cymru) 

a chludiant uniongyrchol i 

ganolfannau gofal arbenigol. 

Dylai hyn wella canlyniadau 

ymarferol claf a chynyddu 

nifer y ‘goroeswyr annisgwyl’. 

• Bydd EMRTS Cymru yn 

cyflawni manteision yn y 

pen draw i ysbytai ledled 

Cymru. Bydd mwy o gleifion 

yn cael eu cludo yn syth 

i'r ganolfan fwyaf priodol 

gyda llai o gleifion yn 

gorfod cael eu trosglwyddo 

i ail leoliad a fyddai wedi 

tynnu personél arbenigol 

(megis anesthetyddion) o 

ysbytai yn y gorffennol ac 

wedi creu cost ychwanegol 

i Wasanaeth Ambiwlans 

Cymru. 

• Bydd EMRTS Cymru yn 

sicrhau cynaliadwyedd 

clinigol a chynaliadwyedd 

o ran sgiliau yng Nghymru. 

Bydd EMRTS yn cefnogi'r 

gwaith o recriwtio 

meddygon ymgynghorol 

ac Ymarferwyr Gofal 

Critigol i Gymru drwy 

gynnig cyfleoedd gyda'r 

Gwasanaeth fel rhan o'r 

gwaith o recriwtio ar gyfer 

swyddi priodol o fewn GIG 

Cymru. Bydd EMRTS hefyd 

yn cefnogi gweithgareddau 

addysgol ledled GIG Cymru.

Mae EMRTS Cymru yn 

gweithredu saith diwrnod 

yr wythnos rhwng 08:00 ac 

20:00 o safleoedd Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru yn 

Nafen, y Trallwng, Caernarfon a 

Chaerdydd.

Mae'r gwasanaethau a gynigir yn 

cynnwys: 

Gofal critigol cyn mynd i'r ysbyty 

ar gyfer pob grŵp oedran (h.y. 

unrhyw ymyriad/penderfyniad 

a wneir y tu allan i ymarfer 

parafeddygol safonol). 

Trosglwyddo plant ac oedolion 

sydd mewn sefyllfa sy'n bygwth 

bywyd neu goes neu fraich 

lle mae amser yn hanfodol 

o ganolfannau lleol (gan 

gynnwys Adrannau Achosion 

Brys, Unedau Asesu Meddygol, 

Unedau Gofal Dwys, Unedau 

Mân Anafiadau) ar gyfer cleifion 

y mae angen ymyriadau 

arbenigol arnynt yn yr ysbyty sy'n 

eu derbyn.

Yn ogystal, mae'r Gwasanaeth 

yn darparu gofal critigol 

newyddenedigol a mamolaeth 

gwell cyn mynd i'r ysbyty – ar 

gyfer genedigaethau cartref a 

genedigaethau mewn unedau 

annibynnol dan arweiniad 

bydwragedd.

Mae hyn yn cynnwys: 

Trosglwyddo timau 

newyddenedigol i achosion 

pell lle mae amser yn hanfodol 

mewn hofrennydd. 

Cefnogi unedau bydwragedd 

a genedigaethau cartref 

drwy sicrhau bod babanod 

newydd-anedig a menywod 

sydd â phroblemau sy'n 

bygwth bywyd mewn cyflwr 

sefydlog a'u trosglwyddo i uned 

genedigaethau dan arweiniad 

meddygon ymgynghorol.

Yn olaf, mae'r Gwasanaeth yn 

darparu nifer mawr o rolau 

mewn digwyddiadau mawr 

neu ddigwyddiadau sydd â llu o 

anafiadau ac mae cynghorydd 

meddygol strategol ar gael 

bob awr o bob dydd. Gelwir y 

cynghorydd hwn yn 'top cover 

consultant' yn Saesneg.

Os na fydd hofrenyddion Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru yn gallu 

hedfan oherwydd tywydd gwael, 

mae gan EMRTS Cymru fflyd o 

Gerbydau Ymateb Cyflym (RRV). 

Mae pum Audi Q7 wedi cael eu 

newid yn gerbydau ymateb brys 

o'r radd flaenaf, a gynlluniwyd i 

alluogi'r tîm i gyrraedd lleoliad 

yr achos meddygol brys cyn 

gynted â phosibl ar y ffyrdd. 

Mae'r cerbydau hyn wedi'u lleoli 

ledled Cymru. Cynlluniwyd offer 

meddygol fel y gellir ei gyfnewid 

rhwng hofrenyddion ac RRVs yr 

Elusen.

Cydlynir EMRTS Cymru a'i 

gorchwyl yn ganolog drwy'r 

Ddesg Cymorth Awyr sydd 

wedi'i lleoli ym mhencadlys 

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 

yng Nghwmbrân.

Ein 
Cenhadaeth

Gwneud 
penderfyniadau 
gwell a darparu 
gofal critigol ar 
gyfer argyfyngau 
sy'n bygwth 
bywyd neu 
goes neu fraich 
sydd angen eu 
trosglwyddo ar 
gyfer triniaeth 
mewn cyfleuster 
priodol lle 
mae amser yn 
hanfodol.

Trosolwg o'r Gwasanaeth 

Trosolwg o'r 
Gwasanaeth

Ein GwasanaethEin Gweledigaeth
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Yn dilyn llwyddiant Car Gofal Critigol Cyfnos EMRTS Cymru yn ystod 

gaeaf 2018/19, ailgyflwynwyd gwasanaeth estynedig yn ystod gaeaf 

2019/20.

Fe'i dechreuwyd er mwyn cefnogi gwasanaethau ambiwlans ac ysbyty 

rheng flaen yn ne Cymru yn ystod misoedd prysur y gaeaf. Roedd y tîm 

wedi'i leoli yn Hofrenfa Caerdydd ac roedd yn gwasanaethu de-ddwyrain 

a de-orllewin Cymru.

Bu EMRTS yn cynnal y gwasanaeth car gofal critigol ychwanegol hwn fel 

a ganlyn:

Mis Rhagfyr 2019 a mis Ionawr 2020  – bob dydd Gwener, dydd Sadwrn 

a dydd Sul rhwng 14:00 a 02:00.

Mis Chwefror 2020 a mis Mawrth 2020*  – bob dydd Iau, dydd Gwener, 

dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun rhwng 14:00 a 02:00.

*Oherwydd pandemig COVID-19, penderfynwyd y byddai'r Car Cyfnos yn 

parhau ar ôl mis Mawrth 2020 er mwyn atgyfnerthu'r ymateb brys. 

Bu'r Car Gofal Critigol Cyfnos yn gweithio ochr yn ochr â gwasanaeth 12 

awr (08:00 – 20:00) presennol Ambiwlans Awyr Cymru/Cerbydau Ymateb 

Cyflym.

Cafodd y car ei staffio gan dîm o feddygon ymgynghorol gofal critigol 

(CCP) ac ymarferwyr gofal critigol, er i griw CCP dwbl gael ei ddefnyddio 

ar adegau. Roedd y cwmpas ymarfer yr un peth â'r gwasanaeth 12 awr a 

chlustnodwyd achosion drwy'r Ddesg Cymorth Awyr.

Yn y pedwar mis rhwng mis Rhagfyr 2019 a mis Mawrth 2020, 

cynorthwyodd y Car Gofal Critigol Cyfnos 128 o gleifion. Roedd angen 

amrywiaeth o ymyriadau arnynt, o fewndiwbio (30%), anestheteg 

(22%) a chynnyrch gwaed (4%). Ataliad y galon oedd y rheswm mwyaf 

cyffredin dros alwadau (20%). Mae'r ystadegau hyn wedi'u cynnwys yn 

Nata Perfformiad Blynyddol Rhagarweiniol cyffredinol y gwasanaeth ar 

dudalen 12.

Ariannwyd y gwasanaeth ychwanegol hwn gan Lywodraeth Cymru.

Car Gofal Critigol 
Cyfnos

Trosolwg o'r Gwasanaeth 
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Mae EMRTS Cymru wedi datblygu system 

gadarn o lywodraethu sefydliadol a chlinigol. 

Caiff y Gwasanaeth ei gynnal gan Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Bae Abertawe ac fe'i comisiynir gan y 

Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys. Mae'r 

strwythur llywodraethu sefydliadol yn cynnwys 

Grŵp Sicrwydd Cyflenwi EMRTS sy'n un o is-

bwyllgorau'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans 

Brys. Mae'r Grŵp Sicrwydd Cyflenwi yn gyfrifol am 

ddarparu’r Gwasanaeth, ei gyfeiriad a’i berfformiad. 

Mae Cyfarwyddwr Cenedlaethol EMRTS Cymru 

yn atebol i'r Grŵp am ddarparu’r Gwasanaeth a’i 

berfformiad ac i Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Bae Abertawe am lywodraethu sefydliadol 

a chlinigol.

Caiff gwaith llywodraethu mewnol ei arwain 

gan Fwrdd Clinigol a Gweithredol EMRTS, y mae 

uwch-bersonél EMRTS a gwasanaethau cymorth 

yn bresennol yn ei gyfarfodydd, ac mae'n rheoli 

materion clinigol a gweithredol sy'n ymwneud 

â'r Gwasanaeth. Bydd y Bwrdd yn cyfarfod bob 

deufis a chaiff ei gefnogi gan waith sawl is-grŵp 

arbenigol, fel y gwelir yn y siart lif ar dudalen  9.

Mae nifer o ddogfennau ategol yn sail i waith 

llywodraethu sefydliadol y gwasanaeth, fel a 

ganlyn:

• Fframwaith Ansawdd a Chyflawni'r Uned 

Comisiynu Gydweithredol Genedlaethol - sef 

CAREMORE.

• Cylch Gorchwyl ar gyfer Grŵp Sicrwydd 

Cyflenwi EMRTS.

• Cytundeb Cydweithredu rhwng Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Bae Abertawe, Ymddiriedolaeth 

Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru ac 

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru. 

• Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a 

byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd eraill 

yng Nghymru.

• Cytundeb lefel gwasanaeth rhwng EMRTS a 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe er mwyn 

cael gwasanaethau cymorth.

• Cylch Gorchwyl ar gyfer Bwrdd Clinigol a 

Gweithredol EMRTS.

Strwythur 
Llywodraethu

Cyfarwyddwr Cenedlaethol EMRTS

Prif Gomisiynydd 
y Gwasanaethau 

Ambiwlans

Grŵp Sicrwydd 
Cyflenwi a 

Chomisiynu
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Sefydlwyd Grŵp Cynghori 
Clinigol Allanol pan 
ddechreuwyd y gwasanaeth 
yn 2015.  Mae'r Grŵp hwn 
yn darparu meincnodau 
ar gyfer Gweithdrefnau 
Gweithredu Safonol Clinigol 
ac yn adolygu digwyddiadau 
andwyol sylweddol yn 
annibynnol, gan adrodd yn ôl 
ar ei ganfyddiadau i'r Bwrdd 
Clinigol a Gweithredol.

Cynigir bellach y dylid sefydlu 
Panel Cynghori Clinigol 
Allanol newydd yn lle'r Grŵp 
Cynghori Clinigol Allanol. Er 
mwyn gwneud hyn, bydd 
angen adolygu'r aelodaeth 
a bydd y panel arbenigol 
newydd yn darparu cyngor 
ad hoc ar faterion arbenigol 
yn ôl y gofyn ac yn cyfrannu 
at Ddiwrnod Llywodraethu 
Clinigol pan gaiff materion 
perthnasol eu cyflwyno Yn 
ogystal, cynigir y dylid cynnal 
cyfarfod neu gynhadledd 
flynyddol y gwahoddir y 
panel arbenigol i gyfrannu 
ato/ati.

9

Strwythur Llywodraethu

Cyd-bwyllgor 
Gwasanaethau 

Ambiwlans Brys

Prif Weithredwr 
Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae 

Abertawe – Llywodraethu 

Sefydliadol a Chlinigol

Grŵp Rheoli Risg 
Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Bae 

Abertawe

Pwyllgor Ansawdd 
a Diogelwch Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Bae 

Abertawe
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Datganiad 
Ariannol 
Cyrhaeddodd EMRTS Cymru ei darged ariannol 
yn 2019/20 drwy gyflwyno gwarged bach o 
£2.6k yn erbyn ei ddyraniad cyllid refeniw o £3.9 
miliwn.
 
Caiff y gwarged ei drosglwyddo i 2020/21 
i gefnogi'r gwaith parhaus o ddarparu'r 
gwasanaeth.

Datganiad Ariannol 
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Cyfanswm y galwadau - 3008
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Awyr
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Ymateb
Cyflym 
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canolrifol

Roedd 12% o’r cleifion a welwyd yn gleifion pediatreg (o dan 17 mlwydd oed)

Achosion yr ymatebwyd
iddynt yn ôl categori

Gwrthdrawiad Traffig Ffyrdd 

Ataliad y Galon 

Trawma Arall 

Achos Meddygol Arall 

Cwympiadau 

Trosglwyddiadau a Derbyniadau gan 
Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol 

Anymwybodol 

18%

18%

13%

20%

10%

12%

8%

Mamolaeth/ 
Newyddenedigol 1%
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Data Perfformiad 
Blynyddol Rhagarweiniol

71%
29%

Gadawyd 29% o'r 
holl gleifion a 

gafodd 
wasanaeth yn y 

gymuned, gan 
osgoi 

derbyniadau 
diangen i'r 

ysbyty.
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Anesthetigion Argyfwng296

25%

Trosglwyddiad Cynnyrch Gwaed55

Cyrchfannau
Cleifion 
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A Year of Saving Lives14

Straeon 
Llwyddiant
Mae'r bartneriaeth unigryw rhwng EMRTS 

Cymru ac Elusen Ambiwlans Awyr Cymru wedi 

cael ei chydnabod gan arweinwyr y DU ar gyfer 

cydweithredu.

Cyflwynwyd y Wobr am Effaith Gymdeithasol i 

EMRTS a'r Elusen gan y Sefydliad Cydweithredu 

mewn digwyddiad yn Nhŷ'r Arglwyddi ym mis 

Rhagfyr 2019. Cafodd ei dyfarnu er mwyn cydnabod 

y ffordd y mae'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng 

Nghymru wedi datblygu o ganlyniad i weithio'n 

effeithiol mewn partneriaeth a gwthio'r ffiniau i'r rhai 

sydd mewn angen.

Meddai Mark Winter, Cyfarwyddwr Gweithrediadau 

EMRTS: “Mae ein nod a rennir o helpu’r rhai sydd 

mewn angen wedi rhoi'r ewyllys a’r penderfyniad 

i'n partneriaeth gynllunio a chreu gwasanaeth sydd 

bellach yn darparu’r gofal gorau posibl i Gymru. 

Cyflawnwyd hyn diolch i sgiliau ac ymroddiad ein 

gweithwyr a'n cydweithwyr yn yr Elusen ynghyd 

â'n partneriaid Babcock yn y sector hedfanaeth. 

O ganlyniad i'n llwyddiant, rydym wedi cael 

ymweliadau a cheisiadau am gymorth gan 

wasanaethau ambiwlans awyr o bob cwr o'r byd. 

“Mae'r wobr hon i bawb ym mhob rhan o'n 

gwasanaeth, gan gynnwys y rhai yn GIG Cymru a 

Llywodraeth Cymru, sydd wedi ein cefnogi ac sy'n 

parhau i'n cefnogi.”

Mae rhai o gwmnïau rhyngwladol mwyaf y byd yn 

aelodau o'r Sefydliad Cydweithredu. 

Dywedodd Leigh Lawry, Cyfarwyddwr Cyswllt 

Sefydliad Cydweithredu Cymru: “Roedd penderfyniad 

panel barnu'r Sefydliad Cydweithredu yn gryf o blaid 

cydnabod yr ymagwedd unigryw a ddatblygwyd 

gan EMRTS ac Ambiwlans Awyr Cymru fel ffordd 

o ddangos sut mae'r sector cyhoeddus, y sector 

gwirfoddol a'r diwydiant yn gallu cydweithio er gwell.” 

Mae cymuned ambiwlans awyr 

y DU wedi rhoi ei hanrhydedd 

uchaf, sef gwobr cyflawniad oes, i'r 

Athro David Lockey, Cyfarwyddwr 

Cenedlaethol EMRTS.

Cyflwynodd y Gymdeithas 

Ambiwlansys Awyr y wobr 

glodwiw i'r Athro Lockey yn ystod 

digwyddiad a gynhaliwyd yng 

ngwesty Millennium Chelsea 

Harbour, Llundain, ym mis 

Tachwedd 2019. 

Mae Gwobr Cyflawniad Oes yn 

cydnabod y bobl hynny sydd 

wedi cyfrannu'n sylweddol at 

fyd gwasanaethau ambiwlans 

awyr yn ystod eu bywyd ac wedi 

dangos brwdfrydedd personol 

dros y sector.  

Mae'r Athro Lockey wedi cefnogi 

datblygiadau pwysig ym maes 

meddygaeth frys cyn mynd 

i'r ysbyty, a hynny'n glinigol a 

thrwy ei waith ymchwil. Ef oedd 

yr Athro Meddygaeth Frys Cyn 

Mynd i'r Ysbyty cyntaf yn y DU ac 

mae wedi ymgymryd â sawl rôl 

flaenllaw yn genedlaethol ac yn 

rhyngwladol wrth ddatblygu'r 

maes hwn fel arbenigedd. 

Yn ogystal â'i waith gydag EMRTS, 

bu'n gweithio fel arweinydd 

trosiannol ar gyfer datblygu 

Rhwydwaith Trawma Mawr yn ne 

Cymru a de Powys.

Y tu allan i Gymru, mae'r 

Athro Lockey wedi chwarae 

rôl bwysig yng ngwasanaeth 

Ambiwlans Awyr Llundain, fel 

meddyg ar yr hofrenyddion, 

fel ei Feddyg Ymgynghorol ac 

Arweinydd Ymchwil ac fel un o 

Ymddiriedolwyr yr Elusen. Mae 

hefyd wedi helpu i ddatblygu sawl 

gwasanaeth ambiwlans awyr arall 

yn y DU a thramor. 

Mae ei swyddi eraill yn cynnwys 

Cyfarwyddwr Clinigol ar gyfer 

Trawma Mawr yn Rhwydwaith 

Trawma Mawr Hafren a 

Meddyg Ymgynghorol ar 

gyfer Meddygaeth Gofal Dwys 

ac Anesthesia ym Mryste. 

Mae hefyd yn Gadeirydd ar y 

Gyfadran Gofal Cyn Mynd i'r 

Ysbyty yng Ngholeg Brenhinol y 

Llawfeddygon yng Nghaeredin 

ac yn un o gyn-gadeiryddion y 

Bwrdd Rhyng-golegol ar gyfer 

Hyfforddiant mewn Meddygaeth 

Frys Cyn Mynd i'r Ysbyty. Fel un o 

swyddogion wrth gefn y fyddin â 

gwasanaeth hir, mae hefyd wedi 

ymgymryd ag amrywiaeth o rolau 

yn y rhan fwyaf o frwydrau yn 

ystod yr 20 mlynedd diwethaf.

Yn academaidd, mae'r Athro 

Lockey yn athro anrhydeddus 

ym Mhrifysgol Bryste a Phrifysgol 

Queen Mary, Llundain. Mae 

wedi cyfrannu at ganllawiau 

rhyngwladol ar drawma a gofal 

brys, gan gynnwys y tair set 

ddiwethaf o Ganllawiau'r Cyngor 

Dadebru Ewropeaidd. 

Cyfarwyddwr 
EMRTS yn cael yr 
Anrhydedd Uchaf 
gan Ambiwlans 
Awyr y DU

Gwobr Fawr
i'r Bartneriaeth
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Gyrrwr newydd yn diolch i 
griw'r Ambiwlans Awyr
Yn ystod haf 2019, ymwelodd gyrrwr 

ifanc a oedd bron â cholli ei bywyd 

ar ôl cael damwain ddifrifol ag 

Ambiwlans Awyr Cymru er mwyn 

dweud diolch.

Roedd Penny Wheaton, o Abertawe, 

mewn cyflwr difrifol yn dilyn 

gwrthdrawiad traffig ffyrdd difrifol 

yng nghyffiniau'r Drenewydd yng 

nghanolbarth Cymru yn 2016.

Mae Penny yn cofio'r profiad yn ei 

geiriau ei hun: "Ar 28 Chwefror 2016, 

dim ond pum diwrnod ar ôl pasio fy 

mhrawf gyrru, prynais fy nghar cyntaf. 

Roeddwn yn edrych ymlaen yn arw 

at fynd allan a manteisio i'r eithaf ar fy 

annibyniaeth newydd.

"Ychydig dros wythnos yn 

ddiweddarach, ar 7 Mawrth, y bwriad 

oedd mynd i'r gwaith yn y Drenewydd, 

lle roeddwn yn gweithio fel gofalwr 

sy'n byw gyda phobl ag anafiadau 

trawmatig i'r ymennydd a'r asgwrn 

cefn. Roeddwn yn awyddus i yrru 

i'r gwaith ar fy mhen fy hun am y 

tro cyntaf, heb orfod dibynnu ar 

drafnidiaeth gyhoeddus. 

"Rwy'n cofio'r diwrnod yn dda. Roedd 

y tywydd yn ofnadwy ac roedd fy 

mam wedi erfyn arnaf i fy ngyrru 

i'r orsaf y tro hwn. Roeddwn i'n 

benderfynol o fanteisio i'r eithaf ar fy 

nghar newydd, felly yn groes i gyngor 

fy mam, cychwynnais ar y daith tua'r 

gogledd.

"Am 11.30am, collais reolaeth dros fy 

nghar wrth yrru o amgylch tro chwith 

yn y ffordd, gan lithro draw i ochr arall 

y ffordd. Llwyddais i lywio'r car yn ôl 

i ochr iawn y ffordd ond doedd gen 

i ddim digon o amser i osgoi lori a 

oedd yn dod tuag ataf, ac a darodd 

fy nghar ar 50mya. O ganlyniad i rym 

y gwrthdrawiad, cafodd fy nghar 

ei daflu o un ochr o'r ffordd i'r llall 

fel pinbel nes i mi stopio wrth ochr 

arglawdd o'r diwedd. O'r eiliad hon 

ymlaen, aeth popeth yn ddu."

Roedd Penny yn anymwybodol yng 

ngweddillion tolciog ei Nissan Micra, 

heb ddim syniad am hyd a lled ei 

hanafiadau a'r perygl uniongyrchol 

roedd yn ei wynebu. 

Cyrhaeddodd y gwasanaethau 

brys yn gyflym a daeth yn amlwg 

yn fuan y byddai angen sylw 

meddygol arbenigol ar Penny. Cafodd 

hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru a 

leolir yn y Trallwng ei alw i'r lleoliad, a 

chyrhaeddodd o fewn munudau.

Y meddygon EMRTS a oedd ar 

ddyletswydd y diwrnod hwnnw 

oedd Paddy Morgan, sy'n feddyg 

gofal critigol, a Sam Williams, sy'n 

ymarferydd gofal critigol.

Dywedodd Dr David Rawlinson, o 

EMRTS: "Llwyddodd Paddy a Sam i 

roi anesthetig brys i Penny er mwyn 

amddiffyn ei hymennydd rhag mwy 

o niwed, a rhoi trallwysiad cynnyrch 

gwaed er mwyn trin gwaedu mewnol. 

Nid yw'r triniaethau hyn ar gael y tu 

allan i amgylchedd ysbyty fel arfer. 
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Drwy fynd â'r adran achosion 

brys i'r claf, roedd y tîm yn gallu 

dechrau rhoi triniaeth i Penny er 

mwyn achub ei bywyd yn y fan a'r 

lle."

Ar ôl cael ei thorri allan o'i cherbyd 

a chael ymyriadau meddygol 

i achub ei bywyd ar ochr y 

ffordd, cafodd Penny ei chludo 

i'r hofrennydd a oedd yn aros 

amdani.

Cafodd y claf ugain oed ei chludo 

yn yr hofrennydd o ganolbarth 

Cymru wledig i Ganolfan Trawma 

Mawr Ysbyty Brenhinol Prifysgol 

Stoke. Byddai'r daith wedi cymryd 

dwy awr ar y ffordd, ond mewn 

hofrennydd cymerodd lai na 30 

munud.

Ychwanegodd Dr Rawlinson: 

"O ganlyniad i'n proses gwneud 

penderfyniadau dan arweiniad 

meddygon ymgynghorol, 

daethom â hi yn syth i gael gofal 

arbenigol yn Stoke, gan osgoi'r 

ysbytai lleol. Yn y gorffennol, heb 

ddarpariaeth EMRTS ar Ambiwlans 

Awyr Cymru, byddai wedi cael ei 

chludo i'r ysbyty lleol, sef siwrnai o 

awr, ac yna ei throsglwyddo i Stoke 

ar y ffordd. Byddai hyn wedi arwain 

at oedi pellach cyn i Penny gael y 

driniaeth arbenigol hanfodol roedd 

ei hangen arni."

Ar ôl cyrraedd, cafodd Penny ei 

chludo i'r theatr llawdriniaeth 

bron yn syth lle daeth hyd a lled ei 

hanafiadau'n amlwg.

Dywedodd: "O'r ychydig bach 

rwy'n ei gofio ar ôl y trawiad, rwy'n 

cofio'r llawfeddyg yn dweud wrtha 

i pa mor wael oedd fy anafiadau. 

Roeddwn i wedi torri fy nghefn 

mewn tri lle, fy ngên, fy ysgwydd 

chwith ac wedi cracio pump o'm 

hasennau. Ar ben hynny, roedd 

gen i ysgyfaint wedi ymgwympo, 

dueg wedi'i rhwygo, a choluddion 

wedi'u cleisio'n ddifrifol yn ogystal 

â thoriad i gefn fy mhenglog a 

chlais ar fy labed flaen sy'n golygu 

bod gen i niwed i'r ymennydd."

Cafodd Penny lawdriniaeth fawr er 

mwyn achub ei bywyd a gwella'r 

tebygrwydd y byddai'n gwella'n 

llwyr. 

“Treuliais 11 o ddiwrnodau yn yr 

ysbyty cyn cael fy rhyddhau, ond 

roedd ffordd hir o'm blaen i wella. 

Am dri mis wedyn, bu fy mam yn 

gofalu amdanaf gartref a chefais 

ffisiotherapi dwys i wella fy ngallu i 

symud."

Dair blynedd a hanner ar ôl ei 

phrofiad ofnadwy, mae Penny yn 

parhau i wella ac yn dweud mai 

diolch i EMRTS ac Ambiwlans Awyr 

Cymru y mae hi yma o hyd.

"Rwy'n gallu gwneud popeth y 

mae unrhyw un 25 oed yn gallu ei 

wneud, diolch i'r gwasanaethau 

brys gwych a achubodd fy mywyd. 

Rwy'n cerdded, yn rhedeg a hyd 

yn oed yn gyrru unwaith eto. Mae 

effeithiau'r ddamwain arnaf o hyd 

ac mae'n anodd i mi feddwl am 

beth allai fod wedi digwydd. Ni 

allaf ddiolch digon i aelodau criw 

Ambiwlans Awyr Cymru am yr hyn 

a wnaethant i mi.  Mae gallu cael 

y lefel uwch honno o ofal ar ochr 

y ffordd yn wirioneddol anhygoel. 

Heb eu sgiliau, eu harbenigedd a'u 

hymateb cyflym, rwy'n gwybod na 

fyddwn i yma heddiw.

“Byddaf yn ddiolchgar am byth 

i bawb a achubodd fy mywyd y 

diwrnod hwnnw."
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Cafodd tîm Canolbarth Cymru 

ei alw i ddamwain beic modur. 

Collodd menyw 40 oed 

reolaeth ar dro a chafodd ei 

thaflu 160 o lathenni o'i beic.

 

Pan gyrhaeddodd y tîm y 

ffordd ddeuol, roedd patrwm 

anadlu'r claf yn afreolaidd ac 

nid oedd yn ymateb yn briodol, 

ac roedd yn dechrau cynhyrfu. 

Buan iawn y daeth yn amlwg 

bod angen defnyddio cyfarpar 

i anadlu ar ei rhan er mwyn 

diogelu ei hymennydd rhag 

unrhyw anaf pellach yn ogystal 

â diogelu ei llwybr anadlu. 

Cafodd anesthetig ac fe'i 

rhoddwyd ar beiriant anadlu. 

Roedd angen trallwysiad 

gwaed arni hefyd ar ôl colli 

gwaed a meddyginiaeth er 

mwyn helpu gyda'i phwysedd 

gwaed. Roedd angen ei 

throsglwyddo ar frys i Ganolfan 

Trawma Mawr lle canfuwyd bod 

ganddi anafiadau sylweddol 

a oedd yn gofyn am naw 

llawdriniaeth i gyd.

Mae angen ymyriadau 

adsefydlu helaeth arni o hyd ac, 

er y bydd mewn cadair olwyn 

am weddill ei hoes, mae'n 

hynod ddiolchgar am sgiliau 

achub bywyd y criw.

Wrth ymgynhesu ar y cae cyn 

gêm bêl-droed, cwympodd 

bachgen 12 oed, a oedd yn 

iach ac yn heini gynt, yn sydyn. 

Credwyd ei fod wedi cael 

ataliad y galon a llwyddodd y 

bobl eraill a oedd yno i roi CPR 

iddo a chysylltu diffibriliwr nes 

i griw EMRTS gyrraedd. Pan 

gafodd y bachgen ei asesu gan 

y criw, roedd yn cael ffitiau ac 

roedd angen cyffuriau cryf arno 

er mwyn rheoli hyn. Roedd 

angen anesthetig cyffredinol 

arno hefyd er mwyn ei gadw'n 

ddiogel nes iddo gyrraedd yr 

ysbyty.

Ychydig ddyddiau'n 

ddiweddarach, roedd angen 

ei drosglwyddo i wasanaethau 

arbenigol ym Mryste ac roedd 

Ambiwlans Awyr Cymru i Blant 

yn gallu gwneud hyn yn ddiogel 

ac yn gyflym, gan haneru'r 

amser y byddai wedi'i gymryd i 

gludo'r bachgen ar y ffordd. Mae 

hyn yn dangos yr hyblygrwydd 

a ddarperir gan y gwasanaeth – 

sef ymateb cyntaf i ddigwyddiad 

ac yna drosglwyddiad i ysbyty 

arbenigol lle mae amser yn 

hanfodol.

Ymatebodd tîm Dafen i blentyn 

dwyflwydd oed a fu'n rhan o 

ddamwain erchyll gyda char. 

Cafodd anafiadau difrifol i'w 

phen a phan gyrhaeddodd y 

tîm roedd yn anymwybodol ac 

roedd angen help arni i anadlu. 

Llwyddodd tîm EMRTS i ymateb 

yn gyflym a rhoi triniaeth frys i 

ddiogelu ei hymennydd. Roedd 

angen anesthetig cyffredinol 

arni a defnyddiwyd peiriant 

anadlu i anadlu ar ei rhan. Ar 

ôl i'r criw ei sefydlogi roeddent 

yn gallu ei throsglwyddo i 

ganolfan trawma mawr a 

niwrolawdriniaeth bediatrig 

mewn 16 funud a mynd â hi i'r 

sganiwr CT yn syth.

Roedd y ferch wedi'i llonyddu 

ac ar beiriant anadlu am bron 

i bythefnos a, phan gafodd 

ei derbyn i'r ysbyty, roedd 

yn annhebygol y byddai'n 

goroesi. Fodd bynnag, diolch i 

ymyriadau cynnar y tîm gofal 

critigol a'r driniaeth niwro-

amddiffynnol a roddwyd iddi, 

cafodd ddychwelyd adref at ei 

theulu chwe wythnos ar ôl y 

digwyddiad.

Achos 1 Achos 2 Achos 3 

Astudiaethau Achos Dienw

Cwympodd dyn yn ei 60au 

gartref ar ôl cael gwaedlif 

ar yr ymennydd. Cafodd ei 

gludo i'w ysbyty lleol gan 

y gwasanaeth ambiwlans 

lle dangosodd sganiau 

fod angen ei drosglwyddo 

ar frys i ganolfan 

niwrolawdriniaeth 

arbenigol er mwyn cael 

triniaeth i atal y gwaedu. 

Roedd hi wedi tywyllu 

felly nid oedd yn bosibl 

defnyddio'r hofrennydd. 

Gostyngodd ei lefel 

ymwybyddiaeth yn sydyn 

ac roedd angen ei roi 

ar beiriant anadlu felly 

roedd amser yn hanfodol 

a dim ond tîm arbenigol 

a allai ei drosglwyddo. Yn 

ffodus, roedd meddygon 

EMRTS ar gael yn y Car 

Gofal Critigol Cyfnos a 

oedd yn golygu nad oedd 

rhaid tynnu meddyg 

na nyrs gofal critigol o'r 

ysbyty. Cafodd y claf ei 

drosglwyddo yn gyflym ac 

yn ddiogel ac aethpwyd 

ag ef yn syth i'r theatr pan 

gyrhaeddodd yr ysbyty 

derbyn. Cafodd ei ryddhau 

o'r uned gofal dwys mewn 

pythefnos ac aeth ymlaen i 

wella'n llwyr.

Achos 4 
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Y Dyfodol
Elusen 
Ambiwlans 
Awyr Cymru

eth yw'r gwahaniaeth rhwng 
EMRTS Cymru ac Elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru?

Gwasanaeth 24/7

Gwasanaeth 
Trosglwyddo 
Cenedlaethol ar 
gyfer Oedolion 

Caiff ein gwasanaethau eu darparu drwy bartneriaeth bwysig. 

Ymddiriedolaeth elusennol yw Ambiwlans Awyr Cymru sy'n 

dibynnu'n llwyr ar haelioni a chymorth trigolion Cymru er 

mwyn helpu i sicrhau y gall yr hofrenyddion barhau i hedfan. 

Nid yw'r Elusen yn cael cyllid uniongyrchol gan y llywodraeth ac 

nid yw'n gymwys i gael cyllid gan y Loteri Genedlaethol.

Mae EMRTS Cymru, sy'n rhan o GIG Cymru ac a gefnogir gan 

Lywodraeth Cymru, yn cyflenwi tîm o staff Gofal Critigol y GIG 

sydd wedi'u hyfforddi i safon uchel ac sy'n cynnwys: 

• Meddygon Ymgynghorol  - o gefndir meddygaeth frys, 

anesthesia a gofal dwys.

• Ymarferwyr Gofal Critigol  - gan gynnwys nyrsys a 

pharafeddygon.

Mae'r bartneriaeth hon rhwng y GIG a'r Trydydd Sector yn 

dangos manteision modelau traws-sector, a'r rôl bwysig y gall 

elusennau ei chwarae wrth ddarparu gofal iechyd.
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Elusen Ambiwlans Awyr Cymru 

Yn dilyn argymhellion a wnaed yn y Rhaglen Amlinellol Strategol 

(2014) ac Adolygiad Gateway Llywodraeth Cymru (2017), ysgrifennodd 

Prif Weithredwr GIG Cymru at EMRTS ar ddechrau 2018 er mwyn 

ystyried y galw am wasanaeth estynedig. Yn dilyn gwaith ymchwil 

ac ymgynghori helaeth, cwblhawyd dogfen Adolygu Datblygiad 

Gwasanaeth EMRTS ym mis Rhagfyr 2018.

Yn ogystal â'r gwasanaeth 12 awr sydd eisoes yn bodoli ar safleoedd 

Llanelli, Caernarfon a'r Trallwng (0800-2000), roedd y ddogfen hon yn 

argymell y dylid ehangu'r gwasanaeth fesul cam.

Cafodd Cam 1 y cynllun arfaethedig i ehangu'r gwasanaeth ei 

gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys yn 2019. 

Mae'r cam hwn yn cynnwys: 

• Meddyg Ymgynghorol ac Ymarferydd Gofal Critigol o EMRTS i 

weithio yn Hofrenfa Caerdydd bob dydd rhwng 20:00 ac 08:00 

gyda Cherbyd Ymateb Cyflym (Gorffennaf 2020).   

• Hofrennydd a chriw dau beilot wedi'u lleoli yn Hofrenfa Caerdydd 

er mwyn cefnogi timau meddygol EMRTS ledled Cymru fel bo 

angen. Mae hyn yn cael ei ddatblygu gan Elusen Ambiwlans 

Awyr Cymru a gweithredwr yr hofrenyddion (Rhagfyr 2020).

• 

Bwriadwyd lansio'r datblygiad hwn i'r gwasanaeth ar 1 Ebrill 2020 

ond cafodd ei ohirio o ganlyniad i bandemig COVID-19. Mae'r 

gwaith recriwtio a hyfforddi wedi'i gwblhau felly bydd y gwasanaeth 

estynedig yn barod i gael ei lansio pan fydd yr amgylchedd 

gweithredu allanol yn caniatáu – rhagwelir y bydd hyn cyn 1 

Gorffennaf 2020.

Bydd EMRTS yn monitro data galw a defnydd yn barhaus er mwyn 

nodi cyfleoedd i wella'r gwasanaeth yn y dyfodol.

Mewn ymateb i ohebiaeth 

gan y Dirprwy Brif Swyddog 

Meddygol ynghylch yr angen 

i wella gwasanaethau gofal 

critigol ledled Cymru ymhellach, 

mae EMRTS a'r Uned Comisiynu 

Gydweithredol Genedlaethol 

wedi datblygu cynnig. Mae'r 

cynnig hwn yn cynnwys 

gwasanaeth trosglwyddo 

gofal critigol cenedlaethol ar 

y ffordd yng ngogledd a de 

Cymru. Bydd y gwasanaeth 

hwn yn gweithredu ochr yn 

ochr â gwasanaeth gofal critigol 

EMRTS, gyda chyllid wedi'i 

glustnodi.

Mae'r cynnig yn cynnwys 

costau sefydlu, costau rheolaidd 

(cyflogau a chostau nad ydynt yn 

gyflogau) a chostau cyfalaf. Mae 

penodiadau cynnar allweddol 

wedi cael eu nodi yn y ddogfen 

er mwyn sicrhau bod arweinwyr 

clinigol a rheolwyr prosiectau 

yn cael eu penodi i ymgymryd â 

chamau pwysig ymgynghori â 

rhanddeiliaid, datblygu llwybrau 

i gleifion a sefydlu seilwaith ar 

gyfer safleoedd.

Cyflwynwyd y cynnig i 

Lywodraeth Cymru ym mis 

Tachwedd 2019 ac rydym yn aros 

i'r cyllid gael ei gymeradwyo.
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Pwy yw Elusen Ambiwlans 
Awyr Cymru?
Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, a lansiwyd ar 

Ddydd Gŵyl Dewi 2001, yw gwasanaeth ambiwlans 

awyr swyddogol Cymru.

Mae'r Elusen yn dibynnu'n llwyr ar roddion er mwyn 

codi £6.5 miliwn bob blwyddyn. Mae hyn yn ariannu 

pedwar hofrennydd ledled Cymru – yn y Trallwng, 

Dafen (Llanelli), Caernarfon a Chaerdydd – drwy 

gontract hedfanaeth â Babcock Mission Critical 

Services Ltd. Hwn yw'r gwasanaeth ambiwlans awyr 

mwyaf yn y DU.

Caiff incwm ei gynhyrchu drwy ymgyrchoedd 

codi arian cymunedol, cyllid etifeddol a chymorth 

corfforaethol, ymgyrch fanwerthu a masnachu 

genedlaethol ynghyd â Loteri Achub Bywydau.

Cenhadaeth yr Elusen
Cenhadaeth yr Elusen yw rhoi cymorth i bobl 

sy'n sâl neu wedi'u hanafu, a diogelu bywydau, 

drwy ddarparu gwasanaeth meddygol brys ar 

hofrennydd/gwasanaeth ambiwlans awyr ledled 

Cymru.

Gweledigaeth yr Elusen 
Gweledigaeth yr Elusen yw darparu gwasanaeth 

ambiwlans awyr 24 awr y dydd ac ymdrechu'n 

ddi-baid i sicrhau gwasanaeth ambiwlans awyr 

rhagorol i bawb yng Nghymru.

Ambiwlans Awyr Cymru i 
Blant  
Mae'r Elusen hefyd yn gartref i Ambiwlans Awyr 

Cymru i Blant sy'n cludo rhai o gleifion ieuengaf 

Cymru. 

Mae meddygon EMRTS Cymru/Ambiwlans Awyr 

Cymru (a elwir yn Ymarferwyr Trosglwyddo 

Hofrenyddion), ac arbenigwyr GIG Cymru, sydd 

ar hofrenyddion Ambiwlans Awyr Cymru, yn 

gofalu am gleifion pediatrig a newyddenedigol 

wrth iddynt gael eu trosglwyddo i ysbytai plant ac 

maent yn darparu gwasanaeth hanfodol yn yr awyr 

ar gyfer galwadau 999 hefyd.

I gael rhagor o wybodaeth am 
Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, 

ewch i  – 

www.ambiwlansawyrcymru.
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