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Annwyl Janet, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 27 Medi ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn â deiseb P-
05-910 – ‘Gwneud thrombectomi ar gael 24-7 i gleifion yng Nghymru’.

Mae thrombectomi yn driniaeth arbenigol iawn a chymharol newydd ar gyfer trin strôc 
isgemig acíwt. Mae prinder o glinigwyr, sydd wedi eu hyfforddi i roi’r driniaeth hon ar draws 
y DU, ac mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Phwyllgor Gwasanaethau Iechyd 
Arbenigol Cymru i ddatblygu gwasanaeth thrombectomi ar gyfer Cymru gyfan. Mae'r 
Pwyllgor wedi drafftio manyleb ar gyfer gwasanaeth thrombectomi, a chaiff y fanyleb honno 
ei chyhoeddi at ddibenion ymgynghori yn y dyfodol agos. Mae'r fanyleb yn amlinellu'r llwybr 
at gael triniaeth thrombectomi, a disgwyliadau'r gwasanaethau lleol o ran anfon cleifion 
adref wedi'r driniaeth. 

Yn y cyfamser, mae'r Pwyllgor yn parhau i weithio gyda Byrddau Iechyd yng Nghymru i 
sefydlu trefniadau ar gyfer comisiynu triniaeth thrombectomi gan ddarparwyr yn GIG Lloegr, 
pan fo'u capasiti yn caniatáu hynny. Fodd bynnag, mae darparwyr yn Lloegr yn wynebu'r un 
heriau o ran recriwtio neu hyfforddi clinigwyr yn yr arbenigedd hwn. O ganlyniad, dim ond 
nifer bach o gleifion sydd wedi defnyddio gwasanaethau thrombectomi yng Ngogledd 
Bryste, Gogledd Canolbarth Lloegr, a Lerpwl hyd yn hyn.  

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi recriwtio clinigydd ychwanegol yn 
ddiweddar, ac mae'n bwriadu hysbysebu am ymgynghorydd arall a fydd yn allweddol o ran 
y gallu i gynnig gwasanaeth thrombectomi i bobl y De. Unwaith bod yr ymgynghorydd 
ychwanegol wedi ei recriwtio, rydym yn disgwyl i wasanaethau thrombectomi fod ar gael yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.   
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Bydd y gwaith gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a darparwyr yn GIG Lloegr yn 
parhau er mwyn sicrhau rhagor o gapasiti i drigolion y Gogledd.    
 
Yn gywir,  
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