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Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 28 Mawrth ynglŷn â ‘Deiseb P-06-1273: Lleihau 
amseroedd aros am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn 
ddirfawr’.  

Rwy’n cydnabod nad yw amseroedd ymateb ambiwlansys yr hyn y byddem yn dymuno 
iddynt fod. Er gwaethaf buddsoddi sylweddol a defnyddio oddeutu 230 o bersonél y lluoedd 
arfog i gefnogi gwasanaeth ambiwlans Cymru rhwng mis Hydref 2021 a diwedd Mawrth 
2022, a’r cymorth ychwanegol a gomisiynwyd gan wasanaeth ambiwlans Cymru oddi wrth 
St John Ambulance Cymru, ac mewn rhai achosion ddarparwyr preifat, mae achosion wedi 
codi lle nad oedd ambiwlans ar gael ar unwaith i’w anfon mewn ymateb i alwad. Rydym yn 
gwybod bod hynny wedi golygu y bu’n rhaid i rai galwadau aros yn hirach cyn cael ymateb.  

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn gwasanaethau ambiwlans, ac yn 
ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae’r buddsoddi hwn wedi galluogi gwasanaeth ambiwlans 
Cymru i recriwtio dros 250 o staff ambiwlans rheng flaen ychwanegol yn dilyn argymhellion 
a wnaed gan adolygiad galw a chapasiti annibynnol. Mae 36 o glinigwyr rheng flaen 
ychwanegol hefyd wedi cael eu recriwtio yn 2021/22 i ddyblu nifer y staff sy’n gweithio ar y 
ddesg cymorth clinigol, er mwyn gwella’r ddarpariaeth sy’n rhoi cyngor dros y ffôn, gan 
helpu pobl i gael y gofal iawn, yn y lle iawn, y tro cyntaf. 

Hefyd, ym mis Rhagfyr 2021, darparodd Llywodraeth Cymru £15m i alluogi gwasanaeth 
ambiwlans Cymru i brynu 111 o gerbydau brys i wneud y fflyd o ambiwlansys yn fwy 
dibynadwy gan sicrhau y byddent ar gael pan fo’u hangen. Mae hyn yn cynnwys 39 o 
ambiwlansys argyfwng i ddisodli rhai sydd wedi mynd yn hen,12 o ambiwlansys argyfwng 
newydd a 23 o gerbydau ymateb cyflym, ac mae hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus i 
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gefnogi’r gwaith o foderneiddio’r fflyd o ambiwlansys, gan fuddsoddi oddeutu £50m mewn 
cerbydau ambiwlans yn ystod y pedair blynedd diwethaf. 
 
 
Rydym yn cydnabod bod yr oedi sy’n digwydd wrth i ambiwlansys drosglwyddo cleifion yn 
parhau’n her sylweddol mewn safleoedd ledled Cymru, ac y gall hynny effeithio ar faint o 
ambiwlansys sydd ar gael. Mae amrywiaeth o ffactorau lleol, ac ar draws y system gyfan, 
yn cyfrannu at yr oedi hwn, gan gynnwys llai o gapasiti ffisegol o fewn adrannau brys, 
lefelau uwch o alw, a phwysau mewn rhannau eraill o’r system. Yn aml, mae’r oedi yn 
symptom gweladwy o bwysau ehangach ar draws y system iechyd a gofal, sy’n gofyn am 
weithredu camau ar y cyd gan y byrddau iechyd a gwasanaeth ambiwlans Cymru er mwyn 
rhoi ar waith ddulliau atal a ffyrdd gwell o reoli anghenion pobl yn y gymuned, gan wella llif 
y cleifion drwy’r ysbytai nes dychwelyd adref cyn gynted â bod hynny’n ddiogel iddynt. 
 
Mae gofynion ymarferol, gan gynnwys gwisgo cyfarpar diogelu personol (PPE), a’r angen i 
lanhau’r offer a’r cerbydau yn hynod o drylwyr cyn pob ymateb gan ambiwlans, hefyd wedi 
effeithio ar ba mor gyflym y mae ambiwlansys yn dod ar gael a’u gallu i ymateb ar adegau 
pan fydd y galw yn cyrraedd brig.  
 
Rydym yn parhau’n ymrwymedig i sicrhau bod mynediad teg at wasanaethau iechyd a gofal 
diogel a chynaliadwy sy’n darparu’r canlyniadau clinigol gorau posibl i gymunedau ym mhob 
rhan o Gymru.  Felly rwyf wedi ei gwneud yn glir i Brif Weithredwyr pob un o’r saith Bwrdd 
Iechyd Lleol yng Nghymru, bod yn rhaid iddynt, fel cyd-gomisiynwyr gwasanaethau 
ambiwlans, gydweithio gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i ddeall 
heriau lleol. Rhaid iddynt gytuno ar gamau gweithredu ar y cyd i sicrhau bod cleifion yn eu 
cymunedau yn cael ymateb diogel ac amserol, drwy ddull gweithredu sy’n seiliedig ar 
system gyfan, er mwyn sicrhau bod criwiau ambiwlans ar gael i ymateb pan fo angen.  
 

Mae nifer o fesurau ymarferol eisoes wedi cael eu gweithredu i wella llif y cleifion drwy’r 
ysbyty, er mwyn caniatáu i bobl adael yr ysbyty pan fyddant yn ddigon iach i wneud hynny, 
gan leihau’r oedi sy’n digwydd wrth ‘ddrws blaen’ ein hysbytai. Mae’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Ambiwlans Brys hefyd yn gweithio gyda gwasanaeth ambiwlans Cymru a’r 
byrddau iechyd i gyflawni ystod eang o gamau gweithredu uniongyrchol a chynaliadwy i 
helpu i wella’r rheolaeth o’r galw am wasanaeth 999 yn y gymuned, cynyddu capasiti’r 
gwasanaeth ambiwlans, gwella’r ymateb i bobl sydd â chyflyrau sy’n sensitif i amser, a 
lleihau’r oedi wrth drosglwyddo cleifion o ambiwlansys. Bydd hyn yn cynnwys datblygu 
cynlluniau gwella ar gyfer trosglwyddo cleifion o ambiwlansys ar bob safle yng Nghymru.  
 
Yng ngoleuni’r angen i weithredu dull system gyfan i sicrhau gwelliant, yn gynharach eleni 
fe ddisgrifiais ein cynlluniau strategol, a’n disgwyliadau o ran y byrddau iechyd, 
Ymddiriedolaethau’r GIG, a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, a fydd yn trawsnewid y 
system gyfan ar gyfer mynediad i ofal brys ac argyfwng, drwy gyflawni’r chwe nod ar gyfer 
gofal brys a gofal mewn argyfwng. Yr uchelgais ar draws y chwe nod yw sicrhau bod 
unigolion y mae angen iddynt gael mynediad i’r system gofal brys ac argyfwng, oherwydd 
pryderon iechyd meddwl neu gorfforol, neu bryderon cymdeithasol, yn cael ymateb priodol, 
yn y lleoliad iawn ac ar yr amser iawn er mwyn darparu’r canlyniadau gorau posibl a 
phrofiad gwell i bawb. 
 
Bydd y gwaith o gyflawni’r nodau hyn yn cael ei yrru yn ei flaen a’i oruchwylio gan raglen 
bortffolio genedlaethol, ac mae £25m o gyllid refeniw cylchol ar gael i gefnogi’r gwaith o 
weithredu blaenoriaethau allweddol yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydym 
eisoes wedi buddsoddi’n sylweddol mewn ffyrdd newydd o weithio, megis canolfannau gofal 
sylfaenol brys, ac ehangu’r gwasanaethau gofal mewn argyfwng a ddarperir yr un diwrnod, 
er mwyn lleihau’r pwysau ar y gwasanaethau gofal brys ac argyfwng a’r system yn 
ehangach. Mae rhaglen genedlaethol hefyd wedi cael ei chreu i helpu byrddau iechyd a 
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byrddau partneriaeth rhanbarthol i ddarparu’r gofal ysbyty gorau posibl a gwella llif y 
cleifion, gan alluogi pobl i ddychwelyd adref o’r ysbyty pan fyddant yn barod, a rhyddhau 
capasiti gwelyau yn ein hysbytai. 
 
Hefyd, gan gydnabod yr angen i wella perfformiad y systemau ambiwlans a gofal brys yn 
ehangach yn y tymor uniongyrchol, ar 15 Chwefror cynhaliwyd uwch-gynhadledd 
genedlaethol i drafod risg iechyd a gofal cymdeithasol gan nodi’r camau yr oedd angen eu 
cymryd ar unwaith i gefnogi gwelliannau. O ganlyniad i’r uwch-gynhadledd, aethpwyd ati i 
ailosod y system yn genedlaethol dros gyfnod o ddwy wythnos ddechrau mis Mawrth, gyda’r 
holl bartneriaid iechyd a gofal cymdeithasol yn cydweithio gydag egni a ffocws newydd i 
wella perfformiad.   
 
Er mwyn paratoi ar gyfer ailosod, cytunodd arweinwyr y system iechyd a gofal cymdeithasol 
ar nifer bach o amcanion lleol allweddol, a oedd yn canolbwyntio ar leihau nifer y rheini 
mewn ysbytai acíwt a chymunedol, sy’n ddigon iach yn feddygol i gael eu rhyddhau o’r 
ysbyty, er mwyn lleihau risg a gwella canlyniadau drwy ddatgloi’r llif ar draws y system 
ehangach. Cafodd amrywiaeth o gamau gweithredu eu cyflawni fel rhan o’r gwaith ailosod, 
ac rwy’n disgwyl i’r byrddau iechyd weithio gydag Uned Gyflawni GIG Cymru i ddeall yr hyn 
a ddysgwyd o’r gwaith hwn gan ddatblygu cynlluniau ar gyfer ymwreiddio unrhyw 
newidiadau cadarnhaol a welir yn eu gwaith pob dydd. 
 
Yn gywir,  
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