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Bu’n flwyddyn gadarn arall i 

EMRTS (Gwasanaeth Adalw a 

Throsglwyddo Meddygol Brys) 

Cymru wrth i’r gwasanaeth nid 

yn unig fynd o nerth i nerth 

ond cynyddu yn ogystal gan 

weithredu bellach o bedwar 

safle gwahanol ar hyd a lled 

Cymru. Llwyddwyd i gyflawni 

hyn i raddau helaeth oherwydd 

gwaith caled a llwyddiant 

aruthrol ein partneriaid, Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru (AAC), 

sydd bob amser yn edrych yn 

rhagweithiol tua’r dyfodol. Mae 

hyn wedi ein galluogi i ehangu 

mor gyflym ag y mynnai ein 

gofynion clinigol; diolch i’w 

chefnogaeth, gallwn barhau i 

weithredu mewn modd sydd 

mor dechnegol a chlinigol 

arloesol â phosibl.

Ymunodd EMRTS â safle AAC 

yng Nghaernarfon ym mis 

Mehefin 2017 (gweler tudalen 

15); ymunodd pump Ymarferwr 

Gofal Critigol (YGC/CCP) newydd 

eu penodi â’r tîm, a symudodd 

nifer o’n hymgynghorwyr ni o 

safle’r Canolbarth yn Y Trallwng 

er mwyn bod yn agosach at eu 

hysbytai targed, Ysbyty Gwynedd 

ac Ysbyty Glan Clwyd. Wrth 

symud yr aelodau personél hyn, 

rydym wedi cymryd drosodd 

hefyd y dasg o oruchwylio nifer 

o feddygon iau sy’n gweithio 

fel Cymrodyr Clinigol yn Adran 

Achosion Brys Ysbyty Gwynedd. 

Yn ystod y flwyddyn ariannol 

hon rydym wedi gweld cynnydd 

mawr yn nifer y mathau hyn 

o swyddi sy’n cael eu llenwi 

mewn adrannau ac ysbytai 

ledled Cymru. Mae’n bleser o’r 

mwyaf gan y Gwasanaeth letya’r 

hyfforddeion tra brwdfrydig hyn, 

ac mae’n fraint hefyd inni gael 

helpu i recriwtio meddygon iau 

ledled GIG Cymru, yn enwedig 

mewn rolau anodd i’w llenwi 

megis Meddygaeth Frys a 

Meddygaeth Gofal Dwys.

Roedd yn dda gennym hefyd 

gael cynorthwyo Gwasanaeth 

AAC i agor ei bedwerydd safle 

yn Hofrenfa Caerdydd, sy’n 

darparu ar gyfer hofrennydd 

trosglwyddo penodedig a 

phedwar Ymarferwr Hofrennydd 

Trosglwyddo (YHT/HTP) sydd 

newydd eu hyfforddi. Mae’r 

YHTwyr hyn, a gyllidir gan yr 

Elusen, yn chwarae rôl bwysig 

wrth gludo timau gofal dwys 

pediatrig a newydd-enedigol 

Cymru a’u cleifion dros y 

pellteroedd cynyddol fawr y 

mae’n rhaid iddynt eu teithio, 

a hynny mor ddiogel â phosibl. 

Mae’r tîm wedi cyflawi sawl 

taith hir gyda chleifion mewn 

oed hefyd, gan ddod â chleifion 

Cymreig yn ôl o ysbytai y tu allan 

i Gymru fel y gallant ganlyn 

arni â’u gofal mewn ysbyty sy’n 

agosach at eu teulu, neu gludo 

cleifion sydd wedi syrthio’n wael 

yng Nghymru yn ôl i’w hysbyty 

lleol dros y ffin, gan ryddhau 

gwelyau y mae eu mawr angen 

yn ysbytai Cymru. 

Mae fflyd newydd AAC o 

hofrenyddion 145 wedi helaethu 

a gwydnhau’r tri safle HEMS 

(Gwasanaeth Meddygol 

Brys Hofrenyddion) gan 
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gyfrannu at ein paratoi’n well 

ar gyfer gweithrediadau mwy 

uchelgeisiol fyth yn y dyfodol, 

gan gynnwys hedfan liw nos 

wrth i’r gwasanaeth ehangu. 

Bydd hyn yn hanfodol bwysig 

unwaith y dechreua GIG Cymru 

sefydlu rhwydwaith trawma’r De, 

y De Orllewin a De Powys. Gall 

cleifion difrifol wael eu cael eu 

hunain ymhellach o ofal diffiniol 

yn y dyfodol, ac yn fwy dibynnol 

felly ar y gwasanaethau y 

gallwn ninnau eu darparu i drin 

anafiadau sy’n bygwth bywyd. 

Gallwn eu cludo i ba ysbyty 

bynnag fydd yn cynnig y lefel 

orau o ofal iddynt.

Buom yn falch yr hydref 

diwethaf o dderbyn Dyfarniad 

Digwyddiadau Arbennig 

Cymdeithas yr Ambiwlansiau 

Awyr yn Llundain, am yr ail 

flwyddyn yn olynol (gweler 

tudalen 14). Mae hyn yn tystio 

i safon uchel yr hyfforddiant y 

mae ein staff yn ei dderbyn, yn 

ogystal ag ansawdd soffistigedig 

y cyfarpar y maent yn ei gludo. 

Mae gwneud llawdriniaeth 

ar y galon a rhoi trallwysiad 

gwaed corff cyfan yng nghefn 

gwlad Canolbarth Cymru’n 

dipyn o gamp, ac roedd y tîm a’i 

cyflawnodd, a finnau hefyd, yn 

falch iawn o fod wedi cyfrannu 

at daith y claf dan sylw yn ôl i 

adferiad llawn gyda’i deulu.

Parhawn i gefnogi hyfforddiant 

mewn Meddygaeth Frys Cyn 

Cyrraedd yr Ysbyty (PHEM) yng 

Nghymru; mae gennym ddau 

hyfforddai PHEM amser llawn, a 

gallwn ymfalchïo yn ein hanes 

o ran penodi cyn-hyfforddeion 

PHEM yn ymgynghorwyr; 

mae cymaint â phump o’n 

hymgynghorwyr cyfredol yn 

gyn-hyfforddeion PHEM, sy’n 

dipyn o orchest i is-arbenigedd 

mor ifanc â PHEM. Mae ein 

hymrwymiad parhaus i drefnu 

digwyddiadau sy’n hyrwyddo 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus 

ein cydweithwyr yn y GIG wedi 

cael ei amlygu unwaith yn 

rhagor eleni wrth inni gynnal 

mwy na 120 o ddigwyddiadau, 

gan gynnwys cyrsiau pwrpasol 

ar gyfer ein cydweithwyr yng 

Ngwasanaeth Ambiwlans Cymru 

a staff adrannau mân anafiadau, 

ynghyd â digwyddiadau 

addysgol ar gyfer meddygon  

iau mewn arbenigeddau  

acíwt perthnasol. 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru 

arwerthusiad Gateway arnom, 

a dyfarnwyd canlyniad tra 

chadarnhaol ‘melyn/gwyrdd’. 

Roedd yn cynnwys argymhelliad 

taer y dylid llunio cynnig i greu 

gwasanaeth 24 awr. Bydd hyn o’r 

lles mwyaf nid yn unig i gleifion 

trawma ond hefyd i gleifion ag 

ataliad ar y galon, yn ogystal â 

byrddau iechyd yng Nghymru 

wrth iddynt ddatblygu eu 

gweledigaeth strategol. 

Ar ddiwedd blwyddyn brysur 

wrth y llyw yn EMRTS, rwyf 

bellach yn trosglwyddo 

dyletswyddau Cyfarwyddwr 

Cenedlaethol y Gwasanaeth 

i’r Athro David Lockey. Bydd 

yntau’n cymryd yr awenau fel 

Cyfarwyddwr Cenedlaethol 

parhaol ym mis Ebrill 2018. 

Clinigydd gofal critical tra 

medrus a phrofiadol yw David, 

ac iddo enw da ledled gwledydd 

Prydain fel arweinydd clinigol 

effeithiol. Fel arweinydd trawma 

trosiannol Cymru, mae wedi 

dod yn gyfarwydd eisoes ag 

arlliwiau nodweddiadol GIG 

Cymru, a gwn ei fod yn edrych 

ymlaen at y profiadau fydd yn 

ei wynebu gyda’n gwasanaeth 

ni. Fe symuda EMRTS ymlaen at 

frigau newydd dan ei arweiniad 

a’i gyfarwyddyd.

Dr Ami Jones MBE 

Cyfarwyddwraig Genedlaethol 

Gyfamserol 

(Ebrill 2017 – Mawrth 2018) 
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Datblygwyd EMRTS Cymru yn y 

gred y bydd yn dod a chyfres o 

fuddiannau i Gymru, fel a ganlyn:

• Bydd EMRTS Cymru yn 

cyflenwi tegwch mynediad 

i ofal critigol cyn-ysbyty i   

bobl Cymru.

• Bydd EMRTS Cymru yn 

cyflenwi cynnydd i iechyd 

drwy ymyraethau cynnar 

(wedi ei ddarparu y tu 

allan i arfer parafeddyg 

arferol gan EMRTS 

Cymru) a throsglwyddiad 

uniongyrchol i ganolfannau 

gofal arbenigol. Dylai hyn 

wella canlyniadau ymarferol 

y claf a chynyddu’r nifer o 

‘oroeswyr annisgwyliadwy’.

• Bydd EMRTS Cymru yn 

cyflenwi buddiannau 

ymhellach i lawr y 

gadwyn ar gyfer ysbytai 

ar draws Cymru. Bydd 

mwy o gleifion yn cael eu 

cymryd yn uniongyrchol 

i’r ganolfan fwyaf priodol 

gyda llai o angen ar gyfer 

trosglwyddiadau eilaidd 

a fyddai wedi defnyddio 

personél arbenigol yr ysbytai 

(megis anesthetyddion) ac 

yn creu cost ychwanegol 

ar gyfer Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru.

• Bydd EMRTS Cymru yn 

cyflenwi cynaladwyedd 

clinigol a sgiliau yng 

Nghymru. Bydd EMRTS 

yn cefnogi recriwtio 

ymgynghorwyr ac 

Ymarferwyr Gofal Critigol 

(CCP) i mewn i Gymru 

drwy gynnig cyfleoedd 

o fewn y Gwasanaeth fel 

rhan o recriwtio safleoedd 

priodol GIG Cymru. Bydd 

EMRTS Cymru hefyd yn 

cefnogi gweithgareddau 

addysgiadol ar draws         

GIG Cymru.

Mae EMRTS Cymru’n gweithredu 

saith diwrnod yr wythnos rhwng 

08:00 a 20:00, o safleoedd Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru yn 

Nafen, Y Trallwng a Chaernarfon. 

Mae’r gwasanaethau a gynigir  

yn cynnwys: 

• Gofal critigol cyn-ysbyty 

ar gyfer pob grŵp oedran 

(h.y. unrhyw ymyrraeth/

penderfyniad sy’n cael ei 

wneud y tu allan i arfer 

parafeddygol arferol).

• Ymgymryd â 

throsglwyddiadau critigol 

o ran amser sy’n bygwth 

bywyd neu aelodau oedolion 

a phlant o ganolfannau 

lleol (gan gynnwys 

Adrannau Brys, Unedau 

Asesu Meddygol, Unedau 

Gofal Dwys, Unedau Mân 

Anafiadau) ar gyfer cleifion 

sydd angen ymyrraeth 

arbenigol yn yr ysbyty       

sy’n derbyn.

• Yn  ychwanegol, mae’r 

Gwasanaeth yn darparu 

opsiynau gwell mewn gofal 

critigol cyn ysbyty cyn-geni 

ac ar gyfer mamau - ar gyfer 

esgor yn y cartref ac ar gyfer 

esgoriadau mewn unedau 

annibynnol o dan arweiniad 

bydwragedd (MLUs).

Mae hyn yn cynnwys: 

• Trosglwyddo timau  

newydd-anedig i achosion 

sy’n gritigol o ran amser ac 

yn bell i ffwrdd drwy’r awyr.

• Cynorthwyo unedau 

bydwragedd ac esgoriadau 

yn y cartref drwy sefydlogi’r 

newydd-anedig a menywod 

gyda phroblemau sy’n 

bygwth bywyd a’u 

trosglwyddo i uned 

esgor wedi ei arwain gan 

ymgynghorwyr.

• Yn olaf, mae’r Gwasanaeth 

yn darparu nifer o rolau 

mewn achos mawr neu 

ddigwyddiad gyda nifer 

o gleifion ac, am y tro 

cyntaf yng Nghymru, mae 

ymgynghorydd meddygol 

strategol ar gael 24/7. Enw’r 

ymgynghorydd yma yw’r 

ymgynghorydd cyflenwi 

oddi uchod.

• Pan nad yw hofrenyddion 

Elusen Ambiwlans Awyr 

Cymru yn medru hedfan 

oherwydd bod y tywydd 

yn wael, mae gan EMRTS 

Cymru lynges o Gerbydau 

Ymateb Cyflym (RRVs). 

Trawsnewidiwyd pump 

Audi Q7 i mewn i gerbydau 

ymateb brys o’r safon uchaf 

sydd wedi eu dylunio i 

alluogi’r tîm i gyrraedd 

lleoliad argyfwng meddygol, 

ar y ffordd, mor gyflym â 

phosibl. Mae’r cerbydau yma 

wedi eu lleoli o gwmpas 

Cymru. Dyluniwyd y cyfarpar 

i fod yn ymgyfnewidiol 

rhwng hofrenyddion 

yr Elusen a’r Cerbydau   

Ymateb Cyflym.

• Cydlynir EMRTS Cymru a 

gosodir tasgau iddynt yn 

ganolog o’r Ddesg Cymorth 

Awyr (ASD) a seilir ym 

mhencadlys Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru  

yng Nghwmbrân.

I ddarparu 
penderfynu 
uwch a gofal 
critigol ar gyfer 
achosion brys sy’n 
bygwth bywyd 
neu aelodau 
sydd angen 
trosglwyddo ar 
gyfer triniaeth 
sy’n gritigol ran 
amser mewn 
cyfleuster priodol.

Adran 1  //  Cyflwyniad
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Mae EMRTS Cymru wedi datblygu system 

lywodraethu gyfundrefnol a chlinigol gadarn.  

Cynhelir y gwasanaeth gan Fwrdd Iechyd 

Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BI PABM) a 

fe’i comisiynwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau 

Ambiwlans Brys (EASC). Mae’r strwythur 

llywodraethu cyfundrefnol yn cynnwys Grŵp 

Sicrhau Cyflenwi (DAG) sy’n eistedd fel is-bwyllgor o 

EASC. Mae DAG yn gyfrifol am gyflenwad, cyfeiriad 

a pherfformiad y Gwasanaeth. Mae Cyfarwyddwr 

Cenedlaethol EMRTS Cymru yn atebol i’r DAG ar 

gyfer cyflenwad a pherfformiad y Gwasanaeth ac 

i Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd PABM ar gyfer 

llywodraethu cyfundrefnol a chlinigol.

Arweinir llywodraethu mewnol gan Fwrdd Clinigol 

a Gweithredol EMRTS, a fynychir gan bersonél 

uwch EMRTS a’r gwasanaethau cynorthwyol, ac 

mae’n rheoli materion clinigol a gweithredol sy’n 

perthnasu i’r Gwasanaeth. Mae’r grŵp yma wedi 

bod yn cwrdd bob dau fis. Ymhellach, mae Grŵp 

Llwybr Anadlu (sy’n gwerthuso’r anaestheteg brys 

a ddarparir gan y Gwasanaeth), Grŵp Gwaed, Grŵp 

Trosglwyddo a Grŵp Cyfarpar yn adrodd i’r Bwrdd.

Mae’r Grŵp Ymgynghorol Clinigol Allanol 

(ECAG) yn cynnwys aelodau o Rwydweithiau 

Trawma Rhanbarthol, Anesthesia/Gofal Critigol, 

Meddyginiaeth Brys, Llawfeddygaeth Acíwt, 

Gofal Critigol Cyn Ysbyty Cyn-geni/Pediatrig ac 

Oedolion ac arbenigwyr Casglu. Mae’r grŵp hwn 

yn adrodd i Fwrdd Clinigol a Gweithredol EMRTS 

ac yn darparu craffu o berfformiad clinigol y 

Gwasanaeth ac adolygiad cymheiriaid annibynnol 

o ddigwyddiadau enwedig o wael. Mae’r prosesau 

llywodraethu wedi eu defnyddio yn effeithiol i greu 

amgylchedd o dryloywder, dysgu a gwella.

Am wybodaeth fwy manwl am ein 

llywodraethu, ewch i   

www.emrts.cymru/governance 

Adran 2  //  Llywodraeth

Strwythur 
llywodraethu  EASC

DAG

Cyfarwyddwr EMRTS Cymru

Cyfarwyddwr 
Meddygol PABM

Prif Weithredwr 
PABM

Cyfarwyddwr
Cyllid PABM

Cyflwyniad. perfformiad a 

chyeiriad EMRTS Cymru

Llywodraethu Clinigol

Llywodraethu Cyfundrefnol

a Chlinigol

Llywodraethu Cyfundrefnol
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Datganiad 
ariannol 
Fe wnaeth EMRTS Cymru gwrdd 
â’i darged ariannol yn 2017/18 drwy 
gyflenwi gwarged cymhedrol o £59k 
yn erbyn ei ddyraniad cyllid refeniw  
o £3.399m.

Caiff y gwarged ei gario ymlaen  
i 2018/19 i gynorthwyo cyflenwad 
parhaus y gwasanaeth.

Adran 3  //  Ein Cyllid 
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MRTS yn 
Glanio yn y 
Gogledd

Dyfarniad 
Cenedlaethol 
i gydnabod 
Gweithdrefn 
Feddygol a 
Achubodd Fywyd

Storïau llwyddiant 

Ym mis Gorffennaf 2017, 

ehangodd a chryfhaodd EMRTS 

Cymru ei wasanaeth drwy osod 

ymgynghorwyr ac ymarferwyr 

gofal critigol ar fwrdd 

hofrennydd Elusen Ambiwlans 

Awyr Cymru yng Nghaernarfon.

Gyda meddygon EMRTS yn 

gweithredu bellach ar safleoedd 

AAC yng Nghaernarfon, Dafen 

a’r Trallwng, mae’r bartneriaeth 

wedi gwella cyfartaledd o ran 

mynediad at uwch ofal critigol 

cyn cyrraedd yr ysbyty ar draws 

Cymru gyfan.

Yn ychwanegol i hofrenydd AAC, 

mae na hefyd Gerbyd Ymateb 

Chwim (RRV) wedi ei lleoli yng 

Nhaernarfon i gynorthwyo 

gwaith y tîm. 

Lansiwyd y gwasanaeth 

ehangedig yn swyddogol ym 

mis Awst 2018 ym Maes Awyr 

Caernarfon gan Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Iechyd, Vaughan 

Gething AC. Dywedodd: “Dwi’n 

croesawu’r fenter hon fydd yn 

helaethu’r gwasanaeth sydd ar 

gael o Gaernarfon, gan ddod ag 

ef i fyny at lefel y ddarpariaeth 

a gynigir gan EMRTS mewn 

ardaloedd eraill.

 

“Mi ddaw â mynediad at ofal 

critigol a meddygaeth frys yn 

agosach o lawer at bobl sy’n 

byw yng Ngogledd Cymru, gan 

sicrhau y byddant yn derbyn y 

gofal gorau’n gyflymach.

 

“Mi fydd yr hofrennydd a’r 

cerbyd ymateb chwim sydd ar 

gael yn y maes awyr yn diogelu’r 

gwasanaeth AAC sydd yma’n 

barod, gan wneud yr ardal yn 

fwy deniadol i’r clinigwyr a’r 

ymarferwyr gofal critigol gorau 

sydd ar gael. Mi chwareuith rôl 

hanfodol bwysig o ran darparu 

gofal heb ei drefnu o safon uchel 

ar draws y Gogledd.”

Mae staff Meddygol EMRTS 

Cymru wedi derbyn gwobr 

genedlaethol sy’n cydnabod 

gweithdrefn feddygol 

anghyffredin ond llwyddiannus 

a gyflawnwyd ganddynt yn sgil 

digwyddiad heriol.

 

Cyflwynwyd y Dyfarniad er 

Digwyddiad Arbennig yn 

Llundain ym mis Tachwedd 

y llynedd yn ystod Seremoni 

genedlaethol Wobrwyo 

Rhagoriaeth yr Ambiwlans Awyr. Y 

rhai a wobrwy-wyd oedd y Dr Tim 

Rogerson, y Dr Mark Knights, y Dr 

Matt O’Meara a’r Ymarferwyr Gofal 

Critigol (CCPs) Rhyan Curtin, Kate 

Owen a Chris Connor, ynghyd â’r 

ddau beilot Andy Iceton a Ray 

Weatherall, ac anfonydd y ddesg 

gymorth awyr, Lynda Sage.

 

Mae’r gwobrau mawreddog 

hyn, sy’n cael eu trefnu gan 

Gymdeithas yr Ambiwlans 

Awyr a’u dyfarnu’n annibynnol, 

yn cydnabod gwaith rhagorol 

a gyflawnir gan griwiau    

ambiwlans awyr.

 

Yn sgil anaf trawma di-awch 

difrifol yng nghefn gwlad 

gorllewin Cymru, roedd y claf dan 

sylw wedi derbyn thoracotomi  

anghyffredin i drin ataliad 

trawmatig di-awch ar y galon, o 

ganlyniad i rwyg yn atodiad yr 

atriwm chwith. Roedd y driniaeth 

yn cynnwys hefyd roi anesthesia 

ac entiwbio trefn chwim (RSI). 

Ar ben hyn rhoddodd y staff 

Meddygol drallwysiad gwaed 

gan ddefnyddio gwaed a 

chynhyrchion ceulo twym.

 

Yn ystod y driniaeth, cyrhaeddodd 

ail dîm o EMRTS Cymru, gan 

gynnwys y Dr Mark Knights a’r 

YGC Kate Owen. Roedd y Ddesg 

Gymorth Awyr wedi rhoi iddynt 

y dasg o ddarparu cynhyrchion 

gwaed ychwanegol.

 

Cludwyd y claf yn un o 

hofrenyddion Elusen Ambiwlans 

Awyr Cymru i’r ganolfan 

gardiothorasig briodol. Cymerodd 

gwta 23 munud i hedfan y claf i’r 

ysbyty a byddai’r un daith ar hyd y 

ffyrdd wedi cymryd awr a hanner 

o leiaf.

Wedi cyrraedd, trosglwyddwyd 

y claf yn ddioed i’r llawdrinfa 

lle y llwyddodd y llawfeddygon 

cardiothorasig i atgyweirio 

rhwygiad bach yn atodiad yr 

atriwm chwith. Trosglwyddwyd 

y claf i ofal critigol, ac er iddo 

gael amser go ddyrys mae’n 

effro bellach ac yn gwella’n        

foddhaol gartref.

Roedd y canlyniad llwyddiannus 

hwn yn ffrwyth i ymdrechion aml-

asiantaethol. Chwaraeodd y bobl 

ganlynol ran yn yr achos hefyd:

• Jodie Wakelin
 (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru)

• Ken Williams
 (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru)

• Nick Richards-Ozzati
 (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru)

• Danny Hollinger
 (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru)

• Andy Duffield
 (Gwasanaeth Ambiwlans Cymru)

• Professor Ulrich Von Oppell
 (Llawfeddyg Cardiaidd Ymgynghorol)

• Theodore Efstratiades a’r tîm   
 cardiothorasig yn yr ysbyty a   
 dderbyniodd y claf

Ebrill 2017 - Mawrth 2018   //   www.emrts.wales.nhs.uk14 Ebrill 2017 - Mawrth 2018   //   www.emrts.wales.nhs.uk 15



Datganwyd ym mis Tachwedd 

2017 y byddai’r llawfeddyg 

a’r arweinydd uchel ei barch 

ym maes meddygaeth CY, yr 

Athro David Lockey, yn cymryd 

awennau EMRTS Cymru ym mis 

Ebril 2018.

 

Ymhlith ei rolau eraill, yr Athro 

Lockey yw’r Cyfarwyddwr 

Clinigol ar gyfer Trawma Mawr 

yn Rhwydwaith Trawma Mawr 

Hafren. Mae’n ymgynghorydd 

hefyd mewn Meddygaeth 

Gofal Dwys ac Anesthesia ym 

Mryste, ac yn Gadeirydd ar 

Gyfadran Gofal Cyn-Ysbyty Coleg 

Brenhinol y Llawfeddygon yng 

Nghaeredin. Ymarferodd ofal CY 

fel Ymgynghorydd ac Arweinydd 

Ymchwil yn bennaf gydag 

Ambiwlansiau Awyr Llundain. 

Mae’n un o ymddiriedolwyr 

elusen Ambiwlans Awyr 

Llundain. Mae David yn meddu 

ar brofiad eang o feddygaeth 

CY mewn cyd-destunau sifilaidd 

a milwrol; mae wedi cyhoeddi 

droeon a chydweithredu 

yn ei faes arbenigol ar                    

raddfa ryngwladol.

 Ac yntau’n arweinydd 

cyfamserol ar y Rhwydwaith 

Trawma Mawr yn Ne 

Cymru, mae’r Athro Lockey 

yn cynorthwyo Rhaglen 

Gydweithredol y GIG 

yng Nghymru i sefydlu’r    

rhwydwaith trawma.

 

Dywedodd yr Athro David 

Lockey: “Rwyf wedi derbyn 

argraff ffafriol iawn o EMRTS 

Cymru, sydd wedi llwyddo i 

gyflawni cymaint yn barod yn 

ystod y cyfnod byr ers iddo gael 

ei sefydlu. Bu hyn yn bosibl 

diolch i’r tîm a’i sefydlodd ar 

seiliau mor gadarn, ac rwy’n 

llawn cyffro wrth feddwl am 

y cyfle y mae’r swydd yma’n 

ei gynnig imi i weithio gyda’r 

gwasanaeth a’i randdeiliaid ac 

i’w helpu i barhau i ddatblygu 

dros y tair blynedd nesaf.”

 

Mae’r Athro Lockey yn cymryd 

yr awenau gan y Dr Ami Jones 

sydd wedi arwain y Gwasanaeth 

ar sail gyfamserol ers mis Ebrill 

2017, tra’n canlyn arni â’i swydd 

fel anesthetydd ymgynghorol 

yn Ysbyty Nevill Hall a lefftenant-

cyrnol yn y Fyddyn Brydeinig. 

Bydd y Dr Jones yn dal i 

weithredu fel ymgynghorydd 

gyda ‘Staff Meddygol yr Awyr’.

EMRTS yn penodi 
Cyfarwyddwr Cenedlaethol

Am newyddion diweddar  
am EMRTS Cymru, ewch i – 

www.emrts.cymru/news
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Derbyniodd dyn canol oed 

yn y Canolbarth driniaeth 

gan y Gwasanaeth ar ôl iddo 

gwympo o uchder sylweddol. 

Cyflawnwyd thoracotomi CY 

arno ar gyfer ataliad ar y galon 

oherwydd anaf trawma di-

awch a achoswyd gan rwygiad 

yn atodiad yr atriwm chwith. 

Yn ogystal â’r llawdriniaeth 

hon a wnaed arno gan y tîm 

ar safle’r ddamwain, bu raid 

rhoi anesthetig brys iddo a 

chyflawni trallwysiad â gwaed 

wedi’i dwymo a chynhyrchion 

ceulo. Awyrgludwyd y claf i’r 

ganolfan gardiothorasig briodol 

ar hedfaniad a gymerodd 23 

o funudau. Byddai’r daith ar 

hyd ffyrdd y Canolbarth wedi 

cymryd o leiaf 90 o funudau. 

Mae’r claf yn dal i wella bellach 

yn ei gartref.

Cyn dyddiau EMRTS/AAC

Anaf tra anghyffredin oedd 

hwn, nad oes ond nifer fechan 

iawn wedi’i oroesi erioed ledled 

y byd. Mae hi bron yn sicr y 

byddai’r claf hwn wedi marw 

yn y fan a’r lle cyn cyrraedd 

yr ysbyty, oni bai am y gofal a 

dderbyniodd gan EMRTS.

Roedd mam ifanc yn derbyn 

triniaeth ar gyfer methiant 

dybryd ar y galon yn yr Uned 

Gofal Dwys mewn ysbyty 

cyffredinol dosbarth (YCD) yn 

ne Cymru. Roedd hi’n sâl iawn 

ac, er iddi gael ei chysylltu â 

gwyntiedydd a derbyn llu o 

drwythiadau fasactif, roedd ei 

chyflwr yn dal i ddirywio. Bu’n 

bosibl i’r Gwasanaeth ei hedfan 

yn syth i ganolfan arbenigol yn 

Llundain fel y gallai dderbyn 

triniaeth ECMO (ocsigenu drwy 

bilen allgorfforol) i gynorthwyo’r 

galon ac organau hanfodol eraill.

Cymerodd yr hedfaniad awr a 

phum munud; byddai’r daith 

ar hyd y ffyrdd wedi cymryd 

rhyw dair awr. Cafodd adferiad 

gweithredol da.

Cyn dyddiau EMRTS/AAC

Buasai’n rhaid i dîm yr ysbyty ei 

hun ei throsglwyddo ar hyd y 

ffyrdd; byddai hyn wedi golygu 

bod ymgynghorydd gofal dwys 

a nyrs yn absennol o’r YCD am 

ddiwrnod cyfan. Gan fod cyflwr y 

claf mor ddifrifol, roedd yn debyg 

y byddai’r fath oedi’n golygu na 

fyddai hi wedi derbyn ECMO 

mewn pryd i’r driniaeth fod yn 

llawn effeithiol. Ni fyddai hi wedi 

goroesi, neu o leiaf ni fyddai ei 

hadferiad mor dda.

Dioddefodd menyw ganol oed 

ataliad ar y galon yn ei chartref 

gwledig yng ngorllewin Cymru. 

Roedd criw ambiwlans lleol 

wedi ail-gychwyn ei chalon, ond 

roedd hi’n anymwybodol o hyd 

a mewn cyflwr tra ansefydlog. 

Llwyddodd ein Gwasanaeth i roi 

iddi anesthetig i sadio ei rhythm 

anadlu a diogelu ei hymennydd 

rhag niwed ychwanegol. 

Rhoddwyd iddi nifer o gyffuriau 

fasoactif hefyd i sadio pwysedd 

y gwaed. Cafodd ei hedfan i 

ganolfan gardiaidd arbenigol lle 

derbyniodd ymyriad coronaidd 

trwy’r croen (PCI) fel y gellid 

agor y llestri gwaed achludedig 

a oedd wedi achosi’r ataliad ar 

y galon a gosod pwm balŵn i 

gynnal ei phwysedd gwaed wrth 

i’r galon ddod dros yr argyfwng. 

Cyn dyddiau EMRTS/AAC 

Byddai’r claf wedi cael ei chludo 

i’r YCD agosaf, lle byddai’r 

criw wedi sadio ei chyflwr 

trwy gyfrwng yr ymyriadau 

a ddarparwyd yn yr achos 

yma. Byddai’n rhaid ei hail-

drosglwyddo wedyn i’r ganolfan 

gardiaidd iddi dderbyn gofal 

arbenigol. Byddai hyn wedi 

gohirio ei thriniaeth yn sylweddol, 

ac o ganlyniad ni fyddai hi wedi 

goroesi neu o leiaf ni fyddai ei 

hadferiad wedi bod mor dda.

Achos 1 Achos 2 Achos 3

Astudiaethau achos 
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Syrthiodd dyn ifanc i mewn i 

chwarel yng ngogledd Cymru 

a dioddef anafiadau difrifol. 

Ar ôl i hofrennydd chwilio ac 

achub Gogledd Cymru ei winsio 

i fyny, derbyniodd anesthetig 

brys a chynhyrchion gwaed 

wedi’u twymo, a chyflawnwyd 

llawdriniaeth ar ei frest wrth ochr 

y chwarel gan y tîm EMRTS. Fe’i 

hedfanwyd wedyn i’r Ganolfan 

Trawma Mawr (MTC) yn Stoke.

Cyn dyddiau EMRTS/AAC

Byddai’r claf wedi cael ei gludo 

i’r Ysbyty Cyffredinol Dosbarth 

a derbyn yr ymyriadau yno. 

Byddai wedi cael sganiad CT 

a’i atgyfeirio a’i drosglwyddo i’r 

Ganolfan Trawma Mawr rywbryd 

yn ddiweddarach. Gallai oedi 

o’r fath fod wedi arwain at 

ganlyniad gwaeth i’r claf.

Roedd merch yn ei harddegau 

ag anghenion cymhleth o 

ran iechyd wedi syrthio’n 

wael pan oedd hi yn yr ysgol. 

Roedd angen ymyriad gofal 

dwys arni, sef cymorth anadlu 

anfewnwthiol, y llwyddodd 

EMRTS i’w ddarparu yn ddioed. 

Cafodd ei throsglwyddo i ysbyty 

lle roedd gwelyau ar gael mewn 

uned gofal dwys pediatrig (PICU) 

a allai gynnig gofal parhaus iddi.

Cyn dyddiau EMRTS/AAC

Byddai’r claf wedi cael ei gludo 

i’r YCD agosaf i dderbyn gofal 

critigol. Mae’n bosibl y byddai 

angen arni ymyriad ar lefel 

uwch, gan fod y perygl y byddai 

ei chyflwr wedi gwaethygu ar y 

ffordd i’r ysbyty yn uchel iawn. Yn 

yr achos hwnnw, byddai’n rhaid 

i’r tîm trosglwyddo pediatrig 

arbenigol ym Mryste fynd â hi i’r 

ysbyty PICU. 

Achos 4

Edrych ymlaen at y Dyfodol

Achos 5
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Elusen 
Ambiwlans
Awyr Cymru 

Cyflenwir ein gwasanaethau drwy bartneriaeth bwysig. 

Ymddiriedolaeth elusennol yw Ambiwlans Awyr Cymru sy’n 

canolbwyntio’n gyfan gwbl ar haelioni a chefnogaeth cyhoedd 

Cymru i helpu i gadw’r hofrenyddion yn yr awyr. Nid yw’r elusen yn 

derbyn arian yn uniongyrchol gan y llywodraeth ac nid yw’n gymwys 

ar gyfer arian gan y Loteri Genedlaethol.

Mae EMRTS Cymru (Staff Meddygol Awyr Cymru), rhan o GIG Cymru 

ac a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn cyflenwi tîm Gofal Critigol 

GIG wedi eu hyfforddi i lefel uchel sy’n cynnwys:

• Ymgynghorwyr - o gefndir meddygaeth brys, anesthesia a   

gofal dwys.

• Ymarferion Gofal Critigol – gan gynnwys nyrsys a pharafeddygon.

Mae’r bartneriaeth hwn rhwng y GIG a’r Trydydd Sector yn arddangos 

buddion modelau croes-sector, a’r rôl bwysig mae elusennau yn 

medru chwarae yn narpariaeth gofal iechyd.

Wrth i ofal critigol barhau i ddatblygu ledled Cymru, mae 

awgrymiadau wedi cael eu lleisio bod angen i EMRTS/

Ambiwlans Awyr Cymru sefydlu gwasanaeth 24 awr. 

Rydym yn gweithio ar y cyd â’n partneriaid ar draws GIG 

Cymru i asesu gwerth gwasanaeth ehangedig o’r fath.

Beth yw’r 
gwahaniaeth 
rhwng EMRTS 
Cymru ac Elusen 
Ambiwlans Awyr 
Cymru? 
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Pwy yw’r Elusen Ambiwlans 
Awyr Cymru?
Lansiwyd Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ar 

ddydd Gŵyl Dewi 2001, a’r elusen yw’r gwasanaeth 

ambiwlans awyr swyddogol ar gyfer Cymru. Maent yn 

aros yn barod bob dydd o’r flwyddyn, yn barod i helpu 

unrhyw un yng Nghymru yn ystod eu hawr anoddaf.

Gosodir yr holl dasgau cenhadaeth yng Nghymru ar 

draws y strwythur GIG Cymru ddatganoledig, drwy’r 

Ddesg Cymorth Awyr a ariannir drwy’r elusen.

Mae’r Elusen yn dibynnu’n llwyr ar roddion i godi 

£6.5 miliwn y flwyddyn. Mae hyn yn ariannu’r 

isadeiledd a’r cyfleusterau ar y pedwar safle awyr yn 

Y Trallwng, Dafen (Llanelli), Caernarfon a Chaerdydd. 

Mae hyn yn talu cost y peilotiaid, y peirianwyr 

a chyfran o’r cyfarpar meddygol. Yr Elusen sy’n 

cyllido’r hofrenyddion ac yn dal y contract darparu 

awyrennau gyda chwmni Babcock Mission Critical 

Services Cyf.

Mae’r dulliau cynhyrchu incwm yn cynnwys codi 

arian cymunedol a chefnogaeth gorfforaethol, i 

weithrediad adwerthu a masnachu cenedlaethol yn 

ogystal â Loteri Achub bywyd.

Cenhadaeth yr Elusen 
Cenhadaeth yr elusen yw hwyluso’r broses o 

gynorthwyo pobl sydd yn sâl neu wedi eu hanafu, 

ac amddiffyn bywyd dynol, a hynny drwy ddarparu 

gwasanaeth ambiwlans awyr ar draws Cymru.

Gweledigaeth yr Elusen 
Gweledigaeth yr Elusen yw darparu gwasanaeth 

ambiwlans awyr 24 awr y dydd ac ymdrechu  

i sicrhau bod gwasanaeth ambiwlans awyr gwych  

ar gael i bawb yng Nghymru.

Ambiwlans Awyr Cymru         
y Blant 
Mae’r Elusen yn gartref hefyd i Ambiwlans Awyr 

Cymru i Blant, sy’n awyrgludo rhai o gleifion 

ieuengaf Cymru. 

Mae staff Meddygol EMRTS Cymru /AAC ac 

arbenigwyr GIG Cymru ar fwrdd hofrenyddion 

Ambiwlans Awyr Cymru yn gofalu am gleifion 

pediatrig a newydd anedig gan eu trosglwyddo 

i ysbytai plant, yn ogystal â darparu gwasanaeth 

awyrgludo hanfodol ar gyfer perwylion brys 999.

Dyfodol yr Elusen 
Gweledigaeth yr Elusen yw i ddatblygu gwasanaeth 

24 awr ac i barhau i wthio’r gwasanaeth ymlaen. 

Mae’r strategaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn 

cynnwys cynlluniau i:

• Ehangu oriau’r gwasanaeth a datblygu’r gallu i 

hedfan yn ystod y nos.

• Gwella sgiliau clinigol a chymorth wedi ei arwain 

gan ymgynghorwyr ar gyfer y criwiau awyr.

• •Datblygu Desg Gymorth Awyr bwrpasol  

yr Elusen.

Am fwy o wybodaeth am yr Elusen Ambiwlans 

Awyr Cymru, ewch i  

www.walesairambulance.com
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