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Ymwybyddiaeth broffesiynol o Sepsis 

Mae gwaith gwella wedi mynd rhagddo ledled Cymru o dan arweiniad 1000 o Fywydau i hyrwyddo 

gofal y claf sy'n dirywio dros y  10 mlynedd diwethaf; mae gofal sepsis wedi'i gynnwys yn y llif gwaith 

hwnnw.  Mae hyn wedi arwain at ymwybyddiaeth gynyddol o arwyddion sepsis ac o ganlyniad, mae 

nifer y rhai sydd wedi cael diagnosis ohono wedi cynyddu dros amser ynghyd â'r cyfle i ddarparu'r 

gofal priodol.   

Yn 2014, ar draws y 3 safle ysbyty yn y bwrdd iechyd - cafodd 398 o gleifion a gafodd eu derbyn i'r 

ysbyty y prif ddiagnosis o sepsis o'i gymharu â 1,657 o gleifion yn 2018.    Yn ystod y cyfnod hwn, 

mae'r gyfradd marwolaethau wedi gostwng o 20% (2014) o'r cleifion sy'n cael eu derbyn i 15% 

(2018).  O fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mae ffrydiau gwaith parhaus i hyrwyddo 

canfod a thrin sepsis yn gynnar, gan hyrwyddo ymwybyddiaeth broffesiynol: 

Mae pob un o'n wardiau cleifion mewnol yn defnyddio siart arsylwi safonol sy'n cyfrif Sgôr 

Cenedlaethol Rhybudd Argyfwng (mae hon yn system fesur wedi ei seilio ar dystiolaeth i helpu i 

adnabod y cleifion sy'n dirywio; mae'n darparu fframwaith ar gyfer cynyddu'r gofal wedi ei seilio ar y 

sgôr) ac mae'n ysgogiad i'r staff i ystyried sepsis (gweler y fersiwn wedi ei diweddaru wedi ei atodi).  

Yng Ngogledd Cymru, rydym yn cynnal ymgyrch gydweithredol arloesol ar gyfer sepsis i wella'r 

diagnosis a thriniaeth gynnar yn yr Adrannau Achosion Brys ar draws ein tri safle.  Mae hyn yn 

monitro darpariaeth y pecyn 6 Sepsis - chwe ymyriad gyda'i gilydd yn darparu'r arfer cyfredol gorau 

yng ngofal sepsis.      Hefyd, rydym wedi datblygu dangosfwrdd electronig i sicrhau bod staff clinigol 

yn gallu adolygu'r cydymffurfiad â gofal sepsis mewn amser real yn ôl y safle a'r ward.   Mae hyn yn 

darparu'r cydymffurfiad unigol ar gyfer pob elfen o ofal sepsis, yn ei gymharu â chanlyniadau’r 

wythnos ddiwethaf yn ogystal â'r cydymffurfiad yn gyffredinol.   Hefyd, mae mynediad at ddata 

canlyniadau - y cyfraddau goroesi a'r marwolaethau dros amser.  Mae'r wybodaeth i gyd yn cefnogi 

cynnydd yn yr ymwybyddiaeth broffesiynol.  
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