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Cyflwyniad 
1. Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn croesawu’r cyfle i roi

tystiolaeth i’r Pwyllgor yn rhan o’i sesiynau craffu cyffredinol gydag
Ymddiriedolaethau a byrddau iechyd y GIG.

2. Bydd y papur briffio hwn yn rhoi proffil o’r sefydliad i’r aelodau, yn ogystal ag
amlinelliad o hyd a lled gwaith y gwasanaeth ambiwlans a phwysau diweddar ar
berfformiad er mwyn rhoi cefndir.

3. Yn ogystal, mae’r Pwyllgor wedi gofyn yn benodol am fanylion ynghylch:

 Yr heriau a’r materion sy’n wynebu Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 Sut mae Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) y sefydliad yn gwneud

cyfraniad gweithredol at gyflawni Cymru Iachach
 Amseroedd aros, gweithdrefnau rheoli galwadau a chategoreiddio galwadau

4. Bydd y ddogfen hon yn rhoi manylion cryno am y materion a amlinellir uchod ac mae
cydweithwyr yn edrych ymlaen at ymhelaethu arnynt yn y sesiwn graffu sydd i ddod.

Proffil o’r Sefydliad 

5. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae’r gwasanaeth ambiwlans wedi newid yn
sylweddol, gan symud oddi wrth yr hyn a oedd yn wasanaeth cludo yn bennaf i un
sydd bellach yn darparu gofal clinigol a gwasanaethau trafnidiaeth â phwyslais
clinigol i ryw tair miliwn o bobl ledled Cymru, sef arwynebedd o bron 8,000 o
filltiroedd sgwâr, wedi’i wasgaru ar draws tirwedd drefol, arfordirol a gwledig
amrywiol a heriol.

6. Yn 2018/19, roeddem ni’n cyflogi mwy na 3,000 o bobl, gan weithredu o 113 o
adeiladau, gyda 715 o gerbydau yn ein fflyd.

7. Mae ein gwasanaethau’n rhychwantu tri phrif faes – gofal brys, heb ei drefnu;
cludiant clinigol wedi’i drefnu, nad yw’n frys; a chyngor a brysbennu dros y ffôn ac
ar-lein.

8. Mae ein gwasanaethau gofal heb ei drefnu (gofal argyfwng a brys) yn cynorthwyo
cleifion ag afiechydon sy’n bygwth bywyd yn uniongyrchol i fân anafiadau. Rydym
ni’n darparu mwy a mwy o wasanaethau a llwybrau i gadw cleifion allan o’r ysbyty,
gan eu trin gartref neu yn y fan a’r lle pan fydd hynny’n briodol yn glinigol.

9. Bob blwyddyn, mae ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-Argyfwng (NEPTS) yn
cynorthwyo cannoedd ar filoedd o gleifion a chanddynt angen clinigol am
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drafnidiaeth i gyrraedd eu hapwyntiadau ysbyty a meddygol ac yn ôl gartref, gan 
gynnwys gwasanaethau sy’n cynnal bywyd fel dialysis arennol a thriniaeth ganser. 
 

10. Mae Galw Iechyd Cymru yn darparu cyngor dros y ffôn ac ar-lein i gleifion sy’n 
teimlo’n sâl, gan helpu i gyfeirio cleifion at y gofal mwyaf priodol iddynt neu drefnu’r 
gofal hwnnw.   

 
11. Mae’r gwasanaeth 111, rydym ni’n ei gynnal ar ran GIG Cymru ac a gyflwynwyd yn 

2016, yn cael ei gyflwyno’n raddol ledled Cymru ac mae’n darparu sail ar gyfer model 
mwy integredig o ddarparu iechyd a gofal yn y dyfodol. 
 

Gwasanaeth a Gomisiynir 
12. Mae gwasanaethau ambiwlans yng Nghymru yn cael eu comisiynu ar sail 

gydweithrediadol gan y saith bwrdd iechyd trwy’r Pwyllgor Gwasanaethau 
Ambiwlans Brys (EASC) a Phrif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans (CASC). 
Mae gwasanaethau ambiwlans brys a heb fod yn frys yn cael eu comisiynu yn y 
modd hwn. 

 
13. Mae’r Fframweithiau Comisiynu Ansawdd a Chyflenwi (CQDFs) ar gyfer 

Gwasanaethau Meddygol Brys a Gwasanaethau Cludo Cleifion Di-Argyfwng yn 
amlinellu’r hyn y mae ein comisiynwyr yn ei ddisgwyl gennym ac yn canolbwyntio ar 
sut gallwn wneud gwelliannau go iawn i’n cleifion. Mae’r ddau wedi’u seilio ar fodel 
pum cam o gyflenwi gwasanaethau, sy’n dadansoddi taith y claf yn ôl angen. 

 
Dangosir y modelau pum cam ar ffurf weledol isod:  
 
Ffigur 1: Llwybr Gofal Ambiwlans pum cam ar gyfer Gwasanaethau Meddygol Brys 

 

Dyluniwyd gyda chaniatâd gan ddefnyddio 5 cam CAREMORE®. Hawlfraint, 2017 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 

 
Ffigur 2: Llwybr Gofal pum cam NEPTS 

 

 
Dyluniwyd gyda chaniatâd gan ddefnyddio 5 cam CAREMORE®. Hawlfraint, 2017 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. 
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14. Bob blwyddyn, rydym ni’n cytuno ar fwriadau comisiynu gyda’n comisiynwyr ac mae 
cyflawni’r rhain yn ganolog i’n gwaith. 
 

Proffil o’r Galw 
15. Mae’r data isod yn amlygu lefel y gweithgarwch o ran gwasanaethau Ambiwlans 

Cymru yn 2018/19. 
 

 Atebwyd 534,970 o alwadau 999 gan ein staff yn ein Canolfannau Cyswllt Clinigol 
(CCC). Mae hynny ychydig yn llai na ffigur y flwyddyn flaenorol, sef 540,891 

 Roedd y rhain yn gyfystyr â 465,552 o ddigwyddiadau wedi’u dilys (rydym ni’n 
aml yn cael mwy nag un alwad am yr un digwyddiad) 

 Cludwyd 246,788 o’r cleifion brys hynny i’r ysbyty 
 Gwnaeth ein Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-Argyfwng (NEPTS) 787,931 o deithiau 

cleifion yn ystod y flwyddyn, a oedd ychydig yn uwch na ffigur y flwyddyn 
flaenorol, sef 787,666 

 Gwnaed 243,840 o alwadau i Alw Iechyd Cymru ac ymwelwyd â gwefan Galw 
Iechyd Cymru 3,696,770 o weithiau. Roedd y ddau ffigur hyn yn llai na’r flwyddyn 
flaenorol 

 Gwnaed 276,580 o alwadau i’r gwasanaeth 111, sy’n dwyn ynghyd gwasanaethau 
Galw Iechyd Cymru a’r gwasanaeth meddygon teulu y tu allan i oriau yn 
Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Sir 
Benfro, Ceredigion a Phowys. Mae hyn yn uwch na’r flwyddyn flaenorol ac yn 
adlewyrchu’r gostyngiad cymesur yn nifer y galwadau i Alw Iechyd Cymru  

 
16. Fodd bynnag, rydym wedi gweld patrwm y galw am wasanaethau yn parhau i newid 

yn ystod 2019/20, yn enwedig o ran galw Coch, sydd wedi cynyddu’n sylweddol. 
 

17. Mae hyn, ynghyd ag ystod o ffactorau eraill, wedi arwain at waethygiad mewn 
amseroedd ymateb, gydag effaith gymesur ar ddiogelwch cleifion. Amlinellir y 
materion hyn, ac ymateb y gwasanaeth ambiwlans iddynt, yn fanylach yn 
ddiweddarach yn y ddogfen hon. 

 
Y Model Clinigol 

18. Mae’r pwyllgor wedi gofyn yn benodol am wybodaeth ynglŷn â’r model clinigol a 
ddefnyddir gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru a’r ffordd y mae galwadau’n cael eu 
categoreiddio. 
 

19. Ym mis Hydref 2015, cyflwynwyd model clinigol diwygiedig, a oedd yn canolbwyntio 
ar flaenoriaethu’r cleifion hynny yr oedd eu cyflwr yn bygwth bywyd yn 
uniongyrchol. Yn dilyn cyfnod peilot ac adolygiad annibynnol, cadarnhawyd y model 
yn barhaol yn gynnar yn 2017.  
 

20. Yr hyn sydd wrth wraidd y model yw pwyslais ar ansawdd a chanlyniadau clinigol fel 
dangosyddion allweddol, gan ddefnyddio targedau amser ar gyfer y cyflyrau hynny 
lle mae amser yn cael effaith arwyddocaol ar ganlyniadau cleifion. Mae galwadau lle 
mae’r claf mewn perygl uniongyrchol o farw, er enghraifft o ganlyniad i ataliad 
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cardiaidd neu anadlol, yn cael eu categoreiddio’n alwadau COCH ac mae ganddynt 
darged ymateb o wyth munud mewn 65% o achosion ledled Cymru.  
 

21. Manylir ar y sail i’r model clinigol yn y tabl isod. 
 

Ffigur 3: Model Ymateb Clinigol

 
 

22. Mae’r model ymateb clinigol yn cael ei adolygu’n rheolaidd o ran priodoldeb ac 
effeithiolrwydd.  
 

23. O ran categoreiddio galwadau, mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn defnyddio’r 
System Anfon yn ôl Blaenoriaeth Feddygol (MPDS) a gydnabyddir yn rhyngwladol ac 
a ddefnyddir yn fyd-eang.  

 
24. System unedig yw hon a ddefnyddir i anfon cymorth priodol i argyfyngau meddygol, 

ac mae’n cynnwys cyfundrefn ar gyfer holi’r galwr a rhoi cyfarwyddiadau cyn 
cyrraedd. 
 

25. Yn rhan o’r MPDS, gofynnir cyfres o gwestiynau allweddol safonol i’r galwr. Mae’r 
cwestiynau hyn yn caniatáu i’r sawl sy’n trin yr alwad gategoreiddio’r alwad yn ôl y 
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prif achwyniad, sy’n gosod blaenoriaeth yn ymwneud â difrifoldeb cyflwr y claf, h.y. 
coch, oren neu wyrdd. 
 

26. Yn 2019, adolygodd Cyfarwyddwr Meddygol yr Ymddiriedolaeth sut oedd 
penderfynyddion MPDS yn cael eu gosod yn ôl categori, gan gymharu hyn â’r 
Rhaglen Ymateb Ambiwlans (ARP) a gyflwynwyd yn ddiweddar gan GIG Lloegr. 
Canfu’r gwaith hwn nad oedd llawer o wahaniaeth â Lloegr o ran categoreiddio.  
 

27. Mae gan yr Ymddiriedolaeth statws Canolfan Ragoriaeth gan yr Academi Ryngwladol 
Anfon mewn Argyfwng ar gyfer ei thair Canolfan Cyswllt Clinigol (CCC) 999.  
 

28. Mae’r wobr hon yn cydnabod y safonau uchel wrth ddefnyddio’r System Anfon yn ôl 
Blaenoriaeth Feddygol (MPDS) a gyflawnwyd gan drinwyr galwadau’r 
Ymddiriedolaeth a’r holl gydweithwyr yn y CCC sy’n derbyn, prosesu ac anfon help at 
ein cleifion. 
 

29. Mae mwy na 3,000 o ganolfannau anfon meddygol brys yn defnyddio’r MPDS ledled 
y byd, sy’n rheoli tua 65 miliwn o ddigwyddiadau y flwyddyn. Dim ond 250 sydd wedi 
cyflawni achrediad fel Canolfan Ragoriaeth. 
 

Perfformiad yn ystod y 12 mis diwethaf 
30. Bu’n flwyddyn heriol ar draws y system iechyd yng Nghymru ac, yn anffodus, mae 

hyn wedi golygu nad ydym bob amser wedi gallu cyflawni gwasanaethau ymateb 
brys o’r ansawdd a’r amseroldeb yr hoffem ac y dylai’r cyhoedd eu disgwyl. 

 
31. Am y tro cyntaf ers cyflwyno’r model ymateb clinigol newydd ym mis Hydref 2015, 

mae ein hymateb Coch wedi gostwng islaw’r targed 65% ac mae ein hymateb i 
gleifion Oren yn hirach nag y dylai fod.  

 
32. Mae’r rhesymau dros hyn yn gymhleth ac amlweddog ac yn gofyn am gamau 

gweithredu brys, wedi’u targedu, i fynd i’r afael â’r materion hyn mewn amser real. 
 

33. Rydym hefyd yn parhau i gydweithio’n agos gyda byrddau iechyd a phartneriaid eraill 
i fynd i’r afael â’r materion system gyfan sy’n wynebu GIG Cymru trwy groesawu 
cyfleoedd i gyflawni newid trawsffurfiol ar raddfa fawr yn gyflym. 
 

34. Mae’n hollbwysig ein bod yn cyflawni gwelliannau cynaliadwy ar unwaith nid yn unig 
i’n cleifion, ond hefyd i’r bobl sy’n gweithio ac yn gwirfoddoli i ni.   

 
35. O ran y galw, bu tuedd o gynnydd mewn niferoedd ac aciwtedd, fel y dangosir yn y 

tablau isod: 
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Ffigur 4: Cyfanswm y Galw wedi’i Ddilysu yn ôl Categori 
 

 
 
 

36. Mae Ffigur 4 yn dangos bod y galw’n cynyddu o ran aciwtedd (galw Coch ac Oren), ac 
yn eithaf sefydlog o ran y categori aciwtedd is (Gwyrdd). Mae hyn yn cyd-fynd ag 
adroddiadau gan fyrddau iechyd o ran aciwtedd y cleifion maen nhw’n eu gweld trwy 
eu hadrannau brys. 
 

37. Mae Ffigur 5 yn dangos y cynnydd ym mhroffil y galw Coch, wrth i’r galw Coch 
gynyddu yn ystod y flwyddyn o oddeutu pump y cant o’r holl alwadau, i ryw saith y 
cant o’r galwadau. 
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Ffigur 5: Cyfran Cyfanswm y Digwyddiadau wedi’u Dilysu yn ôl Blaenoriaeth MPDS – 
COCH, OREN1, OREN2, GWYRDD2, GWYRDD3 

 
 

 
38. Priodolir rhywfaint o’r cynnydd hwn i ddiweddaru arferion trin galwadau yn ystod yr 

haf 2019 yn rhan o adolygu’r model ymateb clinigol yn barhaus i sicrhau bod 
galwadau’n cael eu categoreiddio’n briodol. Mae hyn yn ymwneud yn arbennig â 
chategoreiddio galwadau anadlol ac mae rhagor o waith yn cael ei wneud i ddeall y 
newid hwn.  
 

39. Yn erbyn cefndir o alw cynyddol, er ei bod yn anffodus y methwyd y targed 65% am 
ddau fis yn olynol ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2019, mae’r gwasanaeth 
ambiwlans yn cyrraedd mwy o gleifion o fewn wyth munud, mewn gwirionedd. 
 

40. Er enghraifft, ym mis Rhagfyr 2019, ein perfformiad yn erbyn y targed Coch oedd 
62% ar gyfer 3140 o alwadau (1946 o ddigwyddiadau Coch o fewn wyth munud), o 
gymharu â data cyfatebol ar gyfer mis Rhagfyr 2018, a gofnododd berfformiad o 
72.78% ar gyfer 2414 o alwadau Coch (1757 o ddigwyddiadau coch o fewn wyth 
munud). 
 

41. Er nad ydym yn hunanfodlon ynglŷn â methu’r targed perfformiad Coch, mae hyn yn 
enghraifft o achos lle mae canran lefel y perfformiad yn gallu bod yn gamarweiniol. 
Er bod perfformiad mis Rhagfyr 2019 yn 62% (sy’n welliant ar ffigur mis Tachwedd 
2019 o 61.4%), mae’r ffigurau hyn yn dangos ein bod ni wedi cyrraedd 189 yn fwy o 
gleifion o fewn wyth munud ym mis Rhagfyr 2019, o gymharu â’r un mis yn 2018.  
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42. Fodd bynnag, nid yw’r rhesymau dros y perfformiad is yn ymwneud â’r galw uwch yn 
unig. Mae’r cyfyngiadau ar ein perfformiad, yn enwedig o ran mwy o oedi wrth 
drosglwyddo i ysbytai, wedi gwaethygu’n sylweddol eleni. Mae hyn wedi cael effaith 
o bwys ar allu’r sefydliad i gyflawni ei darged perfformiad Coch ac i ymateb yn 
amserol i gleifion, yn enwedig yn y categori oren, sy’n gorfod aros am gyfnod hwy yn 
y gymuned tra bod adnoddau wedi’u hoedi mewn ysbytai. 

 
43. Mae oedi o’r fath wedi cael effaith andwyol iawn ar argaeledd adnoddau ambiwlans. 

Argaeledd ambiwlansys oedd un o benderfynyddion allweddol y perfformiad gwell a 
amlygwyd gan Adolygiad Oren mis Tachwedd 2018. 
 

44. I roi syniad i’r Pwyllgor o effaith oedi wrth drosglwyddo, mae Ffigur 6 yn dangos y 
cynnydd sylweddol o ran oedi ar draws ardaloedd bwrdd iechyd. 

 
Ffigur 6: Oriau a Gollwyd i Hysbysu am Oedi wrth Drosglwyddo 

 
 
45. Mae troshaenu’r amser ymateb Coch ar ben yr un siart, fel yn Ffigur 7, yn dangos 

cysylltiad clir rhwng perfformiad yn erbyn y targed a lefel yr oedi. 
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Ffigur 7: Amseroedd Ymateb Canolrifol Coch yn erbyn Oriau a Gollwyd  

 
 

46. Mae effaith oedi i’w gweld hefyd ym mhrofiadau dirywiol ein cleifion, boed hynny o 
ganlyniad i oedi cychwynnol am gyfnod hwy wrth aros i’r ambiwlans gyrraedd neu 
oedi dilynol yn yr ysbyty.  
 

47. Bydd llawer o’r cleifion hyn yn y categori oren. O ystyried y pwysau ar argaeledd 
ambiwlansys, y cleifion hyn, yn aml, yw’r rhai sy’n gorfod aros am gyfnod hwy i 
ambiwlans gyrraedd.   
 

48. Mae perfformiad oren yn parhau i fod yn achos pryder. Mae’r tueddiadau sylfaenol 
ar gyfer amseroedd ymateb oren yn cynyddu. Ym mis Tachwedd 2019, roedd yr 
amseroedd ymateb oren canolrif, 65ed a 95ed canradd wedi parhau i gynyddu o 
gymharu â’r misoedd blaenorol. Mae’r holl amseroedd ymateb oren yn sylweddol 
uwch na’r un cyfnod yn ystod y flwyddyn flaenorol. 
 

49. Yn yr un modd, mae’r pryderon y mae’r gwasanaeth ambiwlans yn eu derbyn yn 
deillio’n bennaf o gleifion (eu teuluoedd, eu gofalwyr neu eu heiriolwyr) yn y 
categori hwn. 

 
50. Er bod lefel y pryderon a dderbyniwyd gan gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr wedi 

cynyddu’n raddol, bu tuedd yr un mor bryderus o ran adrodd am ddigwyddiadau 
niweidiol difrifol (SAI), y mae cyfran sylweddol ohonynt, unwaith eto, yn ymwneud â 
chleifion yn y categori oren. 
 

51. Mae llawer o’r rhain yn parhau i fod yn destun ymchwiliad, yn aml ar y cyd â’r bwrdd 
iechyd perthnasol, ond mae themâu sy’n dod i’r amlwg yn awgrymu bod oedi cyn i 
ambiwlans gyrraedd yn ffactor sy’n cyfrannu at lawer o’r digwyddiadau hyn. 
 



11 
 
 

52. Mae Ffigurau 8 a 9 isod yn dangos y cynnydd sydyn mewn digwyddiadau niweidiol 
difrifol a dosbarthiad y digwyddiadau niweidiol difrifol hynny ar draws ardaloedd 
bwrdd iechyd. 
 

53. Mae cysylltiad rhwng yr ardaloedd bwrdd iechyd hynny lle yr adroddir am 
ddigwyddiadau niweidiol difrifol yn fwyaf cyffredin a’r ardaloedd bwrdd iechyd 
hynny lle mae oedi wrth drosglwyddo yn fwyaf arwyddocaol, sef ardaloedd Byrddau 
Iechyd Bae Abertawe ac Aneurin Bevan yn nodedig.  
 

54. I’r gwrthwyneb, lle mae oedi wrth drosglwyddo wedi gwella o gymharu â’r 
blynyddoedd blaenorol, er enghraifft ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
mae nifer y digwyddiadau niweidiol difrifol yr adroddwyd amdanynt wedi lleihau. 

 
Ffigur 8: Nifer y Digwyddiadau Niweidiol Difrifol a Adroddwyd i Lywodraeth Cymru 

 
 
 
Ffigur 9: SAI a adroddwyd i Lywodraeth Cymru yn ôl Ardal Bwrdd Iechyd 

SAI a adroddwyd i Lywodraeth Cymru wedi’u rhannu yn ôl Bwrdd Iechyd 

  AB SBHB BCUHB CVHB CTHB HDHB POHB Cyfanswm 

2017/18 17 10 12 6 2 1 0 48 

2018/19 11 7 13 15 1 4 0 51 

2019/20 hyd yma 10 12 0 5 1 3 1 32 

 
55. Er mwyn ymateb i’r heriau perfformiad hyn, a chan gydnabod yr angen i fynd i’r afael 

â’r heriau uniongyrchol sy’n ein hwynebu sydd eisoes yn cael effaith niweidiol ar 
ansawdd, diogelwch a pherfformiad ein gwasanaethau craidd, rydym wedi diwygio 
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ymagwedd a phwyslais ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) ar gyfer 
2020/21. Heb anghofio ein nodau tymor hir, prif nod y cynllun hwn yw cyflawni’r 
camau gweithredu hynny ym mlwyddyn gyntaf y cynllun hwn a fydd yn sefydlogi a 
gwella perfformiad. 

 
 

Gwella Perfformiad a Gweddnewid y Gwasanaeth  
56. Mae cryn dipyn o waith eisoes wedi cael ei wneud i fynd i’r afael â pherfformiad a 

gwella gofal i gleifion. 
 

57. Fel gwasanaeth ambiwlans, rydym wedi cymryd camau i gyflawni rôl arwain system o 
ran gofal heb ei drefnu yn fwy cyffredinol a, chyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, 
rydym wrthi ar hyn o bryd yn penderfynu sut bydd hyn yn gweithredu’n ymarferol. 
 

58. Wedi dweud hynny, mae’r ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth ac arfer safbwynt 
sy’n rhychwantu Cymru gyfan, ynghyd â’n rôl fel “arwydd” o’r system gofal heb ei 
drefnu, yn golygu bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru mewn sefyllfa dda i ddeall 
proffil a natur y galw sy’n newid a’r effaith debygol ar y system ehangach. 
 

59. Yn yr un modd, mae ein gwaith wedi bod yn canolbwyntio fwyfwy ar ddatblygu a 
defnyddio sgiliau ein staff a’n gwirfoddolwyr mewn gwahanol ffyrdd, i wella 
canlyniadau i gleifion a, lle y bo’n bosibl ac yn ddiogel yn glinigol, i helpu pobl i aros 
gartref neu i’w trin yn y fan a’r lle, gan felly osgoi gorfod eu cludo i’r ysbyty. 
 

60. Mae ein huwch ymarferwyr parafeddygol yn gallu trin cleifion â chyflyrau cymhleth 
yn fwy effeithiol gartref, gan felly leihau’r angen i’w derbyn i’r ysbyty. 
 

61. Yn ystod 2019, cyflwynwyd uwch ymarferwyr parafeddygol rhagnodi, sef y 
gwasanaeth ambiwlans cyntaf yn y wlad i wneud hynny, ac mae’r gwerthusiadau 
ohono’n dda. Rhoddwyd sylw i’r datblygiad hwn yn ddiweddar gan Newyddion y BBC 

 
62. Yn yr un modd, rydym wedi buddsoddi mewn gwasanaethau i gynorthwyo cleifion 

sydd wedi cwympo, a’r rhai â dementia neu iechyd meddwl gwael, yn ogystal â 

buddsoddi’n sylweddol mewn clinigwyr yn ein canolfannau cyswllt clinigol sydd â rôl 

allweddol i’w chwarae wrth gefnogi cleifion a’n staff ffyrdd. 

 
63. Er enghraifft, mae ein cyfraddau “clywed a thrin”, lle mae clinigwyr yn gallu 

cynorthwyo a chyfeirio cleifion dros y ffôn, gan felly osgoi anfon ambiwlans, yn 

parhau i wella. 

 
64. Cyflawnodd y Ddesg Wasanaeth Glinigol (CSD) a Galw Iechyd Cymru (Clywed a Thrin) 

berfformiad o 8.6% ym mis Tachwedd, o gymharu â 7.7% ym mis Tachwedd 2018 ac 

8.5% ym mis Tachwedd 2017. Ataliwyd 3,630 o ambiwlansys ym mis Tachwedd 2019, 

o gymharu â 2,895 ym mis Tachwedd 2018. Yn wir, mae cyfraddau cludo yn lleihau 

yn gyffredinol. 

 

https://www.bbc.co.uk/news/av/health-50950821/welsh-paramedics-providing-prescriptions
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65. Rydym yn parhau i weithio gyda byrddau iechyd ar lwybrau atgyfeirio ar gyfer nifer o 

gyflyrau, y gall cydweithwyr yn y gwasanaeth ambiwlans atgyfeirio cleifion iddynt 

a/neu gael mynediad uniongyrchol at wasanaethau cymunedol. 

 
66. Ar lefel sefydliadol, rydym yn parhau i fynd i’r afael â lefelau annerbyniol o uchel o 

absenoldeb oherwydd salwch, gan gydnabod effaith “anaf moesol” o ganlyniad i oedi 

rhwystredig o hir wrth drosglwyddo ar les ein pobl. 

 
67. Rydym wedi cynyddu ein lefelau cyflenwi sifftiau yn ystod cyfnodau allweddol yn y 

gaeaf gan ddefnyddio system o gymhellion sy’n gysylltiedig â phresenoldeb er mwyn 

sicrhau ein bod yn darparu digon o adnoddau ar gyfer ein timau pan fydd y galw ar ei 

fwyaf. 

 
68. Yn yr un modd, rydym wedi gwneud gwelliannau arwyddocaol i’n cyfraddau 

trosglwyddo i glirio, ac mae’r adolygiad diweddar o alw a chapasiti wedi mynd i’r 

afael ag effeithlonrwydd rhestr ddyletswydd. 

 
69. Mae ein hymagwedd at negeseuon i’r cyhoedd wedi dylanwadu ar y galw ar adegau 

brig, yn ogystal â chynyddu’r defnydd o ffynonellau eraill o gymorth, er enghraifft y 

gwirwyr symptomau ar-lein a ddarperir gan Alw Iechyd Cymru. 

 
70. Er gwaethaf y camau hyn, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ystyried datrysiadau 

cynaliadwy tymor hwy i rai o’r materion cymhleth hyn. 

 
71. Yn dilyn gaeaf heriol 2017/18 a’r dirywiad o ran amser ymateb i alwadau yn y 

categori Oren, lansiwyd adolygiad ym mis Mai 2018 i ystyried perfformiad Oren, a 

gomisiynwyd gan Brif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans. 

 
72. Gweithiodd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn agos gyda’r tîm adolygu a’n 

partneriaid mewn byrddau iechyd i ddeall y problemau yn y system a oedd yn cael 
effaith niweidiol ar berfformiad Oren. Dyma gasgliad cyffredinol yr Adolygiad: 

 
“Rydym wedi canfod bod nifer o gleifion yn y categori oren sy’n aros yn rhy hir i gael 
ymateb. Y prif ffactor er mwyn gwella hyn yw argaeledd adnoddau ambiwlans ac nid 

categoreiddio’r cleifion hyn fel rhai oren.” 
 

73. Gwnaeth yr Adolygiad naw argymhelliad: 
 

1. Dylai mesurau ansawdd ac amser ymateb barhau i gael eu cyhoeddi, er 
bod angen iddynt adlewyrchu cyfnod gofal cyfan y claf 

2. Dylai mesurau gael eu datblygu ar y cyd â chleifion  
3. Dylai fod rhaglen ymgysylltu i sicrhau eglurder ynglŷn â rôl gwasanaethau 

ambiwlans brys a sut mae galwadau’n cael eu blaenoriaethu a’u 
categoreiddio  
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4. Mae’n rhaid i wasanaethau’r GIG yng Nghymru wella a symleiddio’r 
gwasanaethau amgen a gynigir 

5. Mae’n rhaid bod nifer ddigonol o glinigwyr yn y canolfannau cyswllt i 
sicrhau bod cleifion yn derbyn y lefel fwyaf priodol o ofal 

6. Mae’n rhaid i’r gwasanaeth ambiwlans sicrhau bod yr adnoddau a 
gynlluniwyd yn ddigonol i fodloni’r galw a ddisgwylir 

7. Mae’n rhaid i’r gwasanaeth ambiwlans gyflawni yn erbyn ei adnoddau a 
gynlluniwyd 

8. Mae’n rhaid i Fyrddau Iechyd gymryd camau priodol i sicrhau bod 
ambiwlansys yn colli llai o oriau y tu allan i ysbytai 

9. Mae’n rhaid lleihau’r arosiadau hiraf ar gyfer cleifion yn y gymuned 
 

74. Ers i’r Adolygiad Oren adrodd ym mis Tachwedd 2018, mae Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru wedi gweithio’n agos gyda Phrif Gomisiynydd y Gwasanaethau Ambiwlans a’i 
dîm, yn ogystal â byrddau iechyd, i fynd i’r afael â chanfyddiadau ac argymhellion yr 
Adolygiad, yn arbennig y ffaith mai ‘argaeledd ambiwlans’ oedd y prif benderfynydd 
unigol ar gyfer amseroldeb ymateb Oren.  
 

75. Mae cynnydd wedi cael ei wneud yn erbyn yr argymhellion hyn, y manylwyd ar lawer 
ohonynt mewn mannau eraill yn y ddogfen hon. Ond, cydnabyddir bod angen 
gwneud mwy o waith ar draws y system gofal heb ei drefnu i wireddu’r gwelliannau 
angenrheidiol o ran darparu ambiwlansys. 

 
76. Ym mis Ionawr 2020, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 

Cymdeithasol, Vaughan Gething, fod Gweithlu Gweinidogol ar Argaeledd 
Ambiwlansys yn cael ei sefydlu i arwain gwaith ar: 

 
 weithredu argymhellion o adolygiad “Galw a Chapasiti” annibynnol a 

gomisiynwyd yn ddiweddar 
 darparu llwybrau amgen a datrysiadau cymunedol yn gyflym er mwyn atal cludo 

pobl i adrannau brys os gellid osgoi hynny 
 optimeiddio’r broses trosglwyddo claf o’r ambiwlans 
 gwella perfformiad Coch, ac 
 adeiladu ar gynnydd a wnaed gan Raglen Weithredu’r Adolygiad Oren. 

 
77. Bydd y tasglu’n cael ei gadeirio ar y cyd gan Stephen Harrhy, Prif Gomisiynydd y 

Gwasanaethau Ambiwlans, a’r Athro David Lockey, Cyfarwyddwr Cenedlaethol 
EMRTS, a bydd yr aelodau’n cynnwys arweinwyr ar draws y system iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

 
78. Bydd yr ymagwedd hon yn canolbwyntio nid yn unig ar ymatebolrwydd Oren, ond 

hefyd ar yr angen am welliannau ehangach i adlewyrchu ac ymateb i’r amgylchedd 
sy’n newid, fel y newidiadau yn y galw a’r perfformiad o ran galwadau Coch, oedi 
cynyddol wrth drosglwyddo a’r cyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol ehangach. 

 
79. Yn ogystal, cyhoeddodd y Gweinidog y byddai system o gymhellion yn cael ei 

datblygu i wella amseroldeb trosglwyddo o ambiwlansys mewn ysbytai, gan 
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gydnabod yr effaith y gall oedi o’r fath ei chael ar brofiad a chanlyniadau clinigol 
cleifion trwy gyfyngu ar gapasiti’r ambiwlansys sydd ar gael. 

 
80. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi ymrwymo i gyfrannu’n llawn at y 

datblygiadau hyn yn rhan o ymagwedd system gyfan at wella argaeledd ambiwlansys 
a phrofiad a chanlyniadau cleifion. 

 
Adolygiad o’r Galw a’r Capasiti 

81. Mae argaeledd ambiwlansys yn gysylltiedig â’r galw, oriau ambiwlans a gynhyrchwyd 
(sydd, yn ei dro, yn gysylltiedig â buddsoddiad ac arbedion effeithlonrwydd) ac oriau 
a gollwyd. 

 
82. Un o argymhellion allweddol yr Adolygiad Oren oedd y byddem yn gweithio ar y cyd 

â’r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys i gomisiynu adolygiad annibynnol o 
gapasiti’r gwasanaeth meddygol brys (EMS) a’r galw amdano ar gyfer y pum mlynedd 
nesaf (hyd at 2024). 

 
83. Cynhaliwyd yr Adolygiad Galw a Chapasiti gan ORH Ltd, yn unol â brîff a ddatblygwyd 

ar y cyd â chomisiynwyr. Ei nod oedd modelu’r adnoddau sy’n ofynnol i fodloni’r 
galw’n effeithlon yn awr ac yn y dyfodol a chyflawni ystod sylweddol well o 
amseroedd ymateb. Roedd yr Adolygiad yn cwmpasu gwasanaethau EMS a 
Chanolfan Cyswllt Clinigol (CCC). 

 
84. Roedd yr Adolygiad yn cynnwys nifer o baramedrau modelu ac arbedion 

effeithlonrwydd tybiedig, megis: 
 

        Bydd y galw’n cynyddu 2.3% y flwyddyn. 
 Dylai pob Bwrdd Iechyd gyflawni perfformiad coch o fwy na 65%, gyda 

tharged Cymru gyfan o 70%. 
 Ar gyfartaledd, dylai cleifion Oren 1 gael ymateb mewn 18 munud, a dylai 

90% o gleifion gael ymateb mewn llai na 40 munud. 
 Byddai nifer yr oriau a gollir wrth drosglwyddo mewn ysbytai yn aros ar 

lefelau mis Medi 2018 (colli tua 4,500 o oriau y mis).  
 Dylai ein lefel bresennol o haniaethau, gan gynnwys absenoldeb 

oherwydd salwch, o restrau dyletswydd (sy’n uchel) leihau yn unol â 
gwasanaethau ambiwlans eraill y Deyrnas Unedig. Yn arbennig, disgwylid i 
lefelau salwch gael eu lleihau i 5.99% 

 Gallai cyfraddau Clywed a Thrin gynyddu i 10.2% yn seiliedig ar y cod 
presennol a osodwyd ar gyfer y Ddesg Wasanaeth Glinigol (CSD). 

 Dylai’r rhestrau dyletswyddau ym mhob gorsaf gael eu haildrefnu i 
fodloni patrymau galw yn well. 

 Dylai cyfran y Cerbydau Ymateb Cyflym o gymharu ag Ambiwlansys Brys 
leihau. 

 Dylai nifer yr Uwch Ymarferwyr Parafeddygol sy’n ymateb gynyddu ledled 
Cymru. 
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85. Ar sail yr holl dybiaethau hyn, mae’r Adolygiad wedi amlygu gofyniad am 537.5 o 
staff rheng flaen ychwanegol erbyn 2024/25, a fydd yn gymysgedd o barafeddygon, 
Technegwyr Meddygol Brys (EMTs), staff Gwasanaeth Gofal Brys (UCS) ac Uwch 
Ymarferwyr Parafeddygol (APPs). Mae elfen o hyn yn ymwneud â’r ffaith nad yw ein 
lefelau staffio a gyllidebwyd yn ddigonol i fodloni ein rhestrau dyletswyddau 
presennol (a elwir yn fwlch cyflenwi), ac mae elfen arall yn ymwneud â’r ffaith bod 
arnom angen staff ychwanegol ar ben y rhestrau dyletswyddau presennol i fodloni’r 
galw cynyddol ac i gyflawni amseroedd ymateb gwell. 
 

86. Cyflwynwyd adroddiad cryno’r Adolygiad i gyfarfod EASC ym mis Tachwedd 2019, a 
disgwylir i’r adroddiad terfynol llawn (yn ogystal â rhaglen weithredu gysylltiedig) 
gael ei gyflwyno i gyfarfod EASC mis Ionawr 2020. Cydnabyddir y gallai cytundebau 
terfynol ynglŷn ag arbedion effeithlonrwydd allweddol systemau ac Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) effeithio ar nifer gyffredinol y staff y bydd eu 
hangen yn ystod y pum mlynedd nesaf.  

 
87. Fodd bynnag, mae EASC wedi cydnabod, ym mhob sefyllfa, bod angen buddsoddiad 

sylweddol mewn staff rheng flaen yn y gwasanaeth EMS, ac mae wedi amlinellu ei 
ddisgwyliad y bydd o leiaf 136 o staff cyfwerth ag amser llawn ychwanegol yn cael eu 
recriwtio ac yn gweithio erbyn mis Mawrth 2021.  

 
88. Bydd hyn yn arwain at oblygiadau arwyddocaol i’r gwasanaeth ambiwlans a’r 

byrddau iechyd comisiynu, ac mae’r rhain wrthi’n cael eu harchwilio ar hyn o bryd. 
 

89. Mae arwyddion bod y camau gweithredu a fydd yn deillio o’r adolygiad o alw a 
chapasiti yn debygol o gynnwys: 
 Cynllun ehangu gweithlu: bydd hyn yn ystyried a chwblhau’n derfynol y 

cymysgedd sgiliau sy’n angenrheidiol ar gyfer y gweithlu, cynllunio ar gyfer a 
chynnal ymgyrchoedd recriwtio i gyfateb i’r trosiant a’r twf cytunedig ym 
mlwyddyn un, datblygu a chynnal nifer fwy o raglenni hyfforddi a sicrhau bod y 
seilwaith corfforaethol priodol ar waith i gefnogi’r cynnydd hwn yn niferoedd y 
gweithlu.  

 Cynllun argaeledd adnoddau: bydd hyn yn parhau â’r gwaith sydd eisoes yn mynd 
rhagddo i wella argaeledd adnoddau, gan gynnwys datblygu strategaethau a 
chamau gweithredu ychwanegol i leihau lefelau absenoldeb oherwydd salwch 
ymhlith staff EMS i 5.99% o fewn dwy flynedd 

 Cynllun Adolygu Rhestrau Dyletswyddau: mae’r adolygiad o alw a chapasiti wedi 
amlinellu’r rhestrau dyletswyddau delfrydol ledled Cymru i gyfateb i’r galw a 
ragwelir, y gellir eu gweithredu pan fydd digon o staff wedi cael eu recriwtio i 
gau’r bwlch cyflenwi. Bydd y cynllun hwn yn cael ei ddatblygu yn unol â’r 
prosesau a ddatblygwyd ac y cytunwyd arnynt mewn adolygiadau blaenorol o 
restrau dyletswyddau, a bydd yn cael ei weithredu mewn cydweithrediad agos â 
phartneriaid undebau llafur. Cytunir ar raddfeydd amser ar gyfer gweithredu 
gyda chomisiynwyr trwy’r Bwrdd Gweithredu 

 Cynllun gweithredu CCC: bydd hyn yn cynnwys y cynlluniau ar gyfer adolygu trefn 
desgiau anfon, a chynyddu’r cyfraddau clywed a thrin yn unol ag argymhellion yr 
Adolygiad  
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 Cynlluniau Cefnogi Fflyd ac Ystadau: Bydd y cynnydd sylweddol a gynlluniwyd 
mewn staff rheng flaen yn arwain at oblygiadau i’r fflyd a’n hystad. Bydd angen 
i’r rhain gael eu hystyried yn fanwl a bydd angen llunio cynlluniau cyfalaf i sicrhau 
bod ein fflyd a’n hystad yn addas i’r diben. 

 
90. Er mwyn cynnal gwelliant o’r fath, rydym hefyd yn parhau i weithio tuag at gyflawni 

ein fframwaith strategol tymor hir, sef Cyflawni Rhagoriaeth – Ein Gweledigaeth ar 
gyfer 2030, a gymeradwywyd gan Fwrdd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ym mis 
Mawrth 2019 ac sydd wedi’i seilio ar egwyddorion canolog y Deddfau Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol.  

 
91. Mae’n bwysig ein bod yn parhau i ddatblygu’r datrysiadau cynaliadwy tymor hwy er 

mwyn darparu gwasanaeth effeithiol o ansawdd uchel. Heb y pwyslais hwnnw, bydd 
y gwasanaeth, a system ehangach y GIG, yn parhau i ymladd tanau, sy’n draenio’r 
system, a’i phobl, o adnoddau ac egni. 

 
Ein IMTP a Chyflawni Cymru Iachach  

92. Mae ein Cynllun Tymor Canolig Integredig (IMTP) wedi’i seilio ar y cyd-destun polisi 
cenedlaethol ac mae’n disgrifio ein hymateb sefydliadol i gefnogi’r broses o 
weithredu’r strategaeth ‘Cymru Iachach’ ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng 
Nghymru a’r uchelgeisiau tymor hir a amlinellir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (WBFGA). Mae hefyd yn adlewyrchu ac ymateb i adborth gan ein cleifion, ein 
staff a’n comisiynwyr. 

 
93. Cymru Iachach yw cynllun Llywodraeth Cymru sy’n “amlinellu gweledigaeth tymor 

hir ar gyfer y dyfodol lle y ceir ‘ymagwedd system gyfan at iechyd a gofal 
cymdeithasol’, sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles, ac ar atal salwch.” Mae’n amlinellu 
Nod Pedwarplyg i lywio’r trawsnewidiad sy’n ofynnol ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru.   

 
94. A ninnau’n wasanaeth ambiwlans, rydym yn cydnabod pwysigrwydd ein cyfraniad 

tuag at gyflawni’r weledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn 
y dyfodol sydd wedi’i seilio ar y Nod Pedwarplyg (gwella iechyd y boblogaeth, 
gweithlu cynaliadwy, gwasanaethau hygyrch o ansawdd gwell, a gofal o werth 
uwch).  

 
95. Mae dwy ran i’n rôl. Yn gyntaf, mae’n rhaid i ni gyflawni ein hymrwymiadau i wella 

ein gwasanaethau craidd yn barhaus, ar yr un pryd â manteisio ar ein sefyllfa 
unigryw fel sefydliad darparu cenedlaethol sy’n gallu cysylltu materion, prosesau a 
phobl ar draws system iechyd a gofal Cymru trwy gydweithredu a gweithio mewn 
partneriaeth.  

 
96. Yn ail, rydym wedi seilio ein Fframwaith Strategol Tymor Hir, sef ‘Cyflawni 

Rhagoriaeth’, a’r IMTP hwn ar ein hymateb a’n hymrwymiad i ‘Gymru Iachach’ a’r 
Nod Pedwarplyg. Mae’r tabl isod yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae pob un o’r nodau’n 
ei olygu o safbwynt y gwasanaeth ambiwlans. 

 

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Media/Documents/About%20Us/Delivering%20Excellence%20Our%20Vision%20for%202030.pdf
https://www.ambulance.wales.nhs.uk/Media/Documents/About%20Us/Delivering%20Excellence%20Our%20Vision%20for%202030.pdf
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 Ffigur 10: Cyfraniad Gwasanaeth Ambiwlans Cymru at Gyflawni’r Nod Pedwarplyg 

Nod Pedwarplyg  Yr hyn y mae’n ei olygu i ni… 

Gwella iechyd a lles 
y boblogaeth  

Mae gennym rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu i wella iechyd y 
boblogaeth ar yr un pryd â hyrwyddo pwysigrwydd ffyrdd egnïol ac 
iach o fyw i atal iechyd gwael.    
Rydym wedi datblygu ein cynllun iechyd cyhoeddus cyntaf sy’n 
disgrifio ein hymagwedd at helpu i wella iechyd y boblogaeth a’n 
Strategaeth Lesiant ar gyfer staff.  

Gweithlu iechyd a 
gofal cymdeithasol 
uchel ei gymhelliad 
a chynaliadwy 

Mae gweithlu uchel ei gymhelliad ac ymroddedig yn hollbwysig i 
sicrhau y gallwn ddarparu gofal o’r ansawdd uchaf heddiw ac ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol. Disgrifiwn ein hymagwedd yn ein 
Strategaeth Bobl. 

Gwasanaethau 
iechyd a gofal 
cymdeithasol o 
ansawdd gwell a 
mwy hygyrch  
 

Mae ein IMTP wedi’i seilio ar ein hymrwymiad i wella ansawdd y 
gwasanaethau a ddarparwn yn barhaus ar yr un pryd â sicrhau y 
gellir eu cyrraedd yn rhwydd ble bynnag a phryd bynnag y mae 
arnynt eu hangen. Mae’r ymrwymiad hwn wedi’i seilio ar un o’n 
“Helfennau Euraid”, sef “Ansawdd wrth Wraidd Popeth a Wnawn”, 
ac mae’n sylfaenol i bopeth rydym ni’n ei wneud ac yn ceisio ei 
gyflawni trwy’r holl gamau cyflawnadwy o fewn ein IMTP. 

Iechyd a gofal 
cymdeithasol o 
werth uwch 
 

Mae darparu’r gwerth a’r canlyniadau gorau i gleifion yn ganolog i’r 
cynllun hwn. Trwy fabwysiadu ymagwedd at ofal sydd wedi’i seilio ar 
werthoedd, ceisiwn wella canlyniadau cleifion trwy ddefnyddio ein 
hadnoddau mor effeithlon â phosibl. Dyma un arall o’n “Helfennau 
Euraid”. 

 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Chydweithredu 

97. Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (WBFGA) yn mynnu bod cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru yn ystyried effaith tymor hir eu penderfyniadau, yn 
gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac yn atal problemau parhaus fel 
tlodi, anghydraddoldebau iechyd a’r newid yn yr hinsawdd.  
 

98. Er nad yw Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi’i enwi yn y Ddeddf, ac felly nid yw’n 
ddarostyngedig i’r ddeddfwriaeth, rydym wedi croesawu ei hethos ac wedi 
ymrwymo i weithio o fewn ei hysbryd. A ninnau’n sefydliad cenedlaethol, rydym yn 
cydnabod y cyfraniad allweddol a phwysig y gallwn ei wneud trwy well 
ymwybyddiaeth a phwyslais ar effeithiau tymor hwy y penderfyniadau a wnawn.  

 
99. Mae ein pwyslais sefydliadol ar wneud yr hyn sy’n iawn i gleifion a’r cyhoedd, yn awr 

ac yn y dyfodol. Rydym yn cydnabod mai’r unig ffordd y gallwn oresgyn yr heriau 
systemig ac anodd sy’n effeithio ar ein gwasanaethau bob dydd yw trwy fabwysiadu 
pum ffordd o weithio’r WBFGA. Mae canfod y datrysiadau hynny’n dibynnu ar 
ystyried y datrysiadau tymor hir sy’n cael eu cynllunio a’u datblygu ar sail 
cyfranogiad ein defnyddwyr gwasanaeth ac ymgysylltu â’n staff, partneriaid iechyd a 
rhanddeiliaid ehangach. 

 
100. Mae ein IMTP yn cynnwys nifer o enghreifftiau sy’n dangos ein hymrwymiad i 

gydweithredu a gweithio ar draws ffiniau sefydliadol. I wella hyn ymhellach, rydym 
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hefyd wedi datblygu Fframwaith Ymgysylltu manwl a gymeradwywyd gan y Bwrdd, 
sy’n ymsefydlu ymhellach ein hymrwymiad a’n hymagwedd at ymgysylltu a 
chydweithredu mwy â’n holl randdeiliaid ac, yn arbennig, sut rydym yn ymgysylltu â 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. 

 
101. I ddangos ein hymrwymiad, rydym wedi cysylltu pob un o’r 30 o gamau 

cyflawnadwy yn ein IMTP â saith nod llesiant y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol a’r nod pedwarplyg sydd wrth wraidd Cymru Iachach. 
 

102.  Ar yr adeg ysgrifennu, mae ein IMTP ar gyfer 2021/22 – 22/23 yn parhau i 
fod ar ffurf ddrafft, ond mae’r tabl dangosol yn Ffigur 11 isod yn adlewyrchu’r camau 
gweithredu a’r amcanion sy’n dod i’r amlwg, a sut maen nhw’n cyd-fynd â’r 
sbardunwyr polisi pwysig hyn. 

 
 
 
 



Ffigur 11: Cysylltu Camau Cyflawnadwy IMTP WAST â’r WBFGA/Nod Pedwarplyg 

 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 
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Parhau i 
Ddarparu’r 
Gofal, y 
Canlyniadau 
a’r Profiad 
Gorau Posibl 
i’n Cleifion 

1. Ymsefydlu’r gwasanaeth 111 yn 
llawn ledled Cymru  

- Bydd un rhif yn unig i’r cyhoedd ei alw os oes 
arnynt angen cymorth gyda phroblem feddygol 
frys.  

- O leiaf 90 aelod o staff EMS rheng flaen 
cyfwerth ag amser llawn ychwanegol 
erbyn diwedd mis Mawrth 2021  

- Gwelliant o ran amser ateb galwadau 
999  

- Cyflawni perfformiad Coch o 65% mewn 
Byrddau Iechyd a gostyngiad o ran y 
95ed canradd 

- Gostyngiad mewn amseroedd y 95ed 
canradd Oren ar draws pob ardal bwrdd 
iechyd  

- Gwelliant o ran perfformiad 
Dangosyddion Clinigol. 

- Cynnydd yng nghanran y digwyddiadau 
lle mae’r cerbyd mwyaf priodol yn 
cyrraedd gyntaf  

- Gwelliant o ran cydymffurfio â 
cheisiadau amser HCP ar draws pob 
ardal bwrdd iechyd  

- Rhestrau dyletswyddau sy’n cyd-fynd 
â’r galw a chynnydd o ran cydymffurfio 
â rhestrau dyletswyddau wedi’u 
cynllunio 

- Gostyngiad mewn lefelau salwch  

 2. Trawsnewid y gwasanaeth EMS yn 
unol â chanlyniadau’r Adolygiad o 
Alw a Chapasiti, cynyddu nifer y 
staff rheng flaen a gweithio i 
gyflawni gwelliannau 
effeithlonrwydd system gyfan.  

- Bydd cleifion yn cael ymateb amserol a phriodol 
i’w galwad frys  

- Bydd staff yn gallu gweithredu mewn timau sy’n 
gallu bodloni’r galw a chyflawni eu holl sifftiau 
sydd wedi’u trefnu ar y rhestr ddyletswyddau  

3. Cyflawni ystod o welliannau 
perfformiad ar draws y gwasanaeth 
EMS yn unol â’r bwriadau 
comisiynu 

 

4. Cydweithredu â phartneriaid i 
gefnogi’r system gofal heb ei drefnu 
ehangach  
 

5. Parhau i drawsnewid yr NEPTS, gan 
gynnwys 
o Cwblhau trosglwyddo gwaith o 

Fyrddau Iechyd 
o Gweithredu Datrysiadau 

Trafnidiaeth 
o Gweithredu canlyniadau’r 

adolygiad o alw a chapasiti  

- Bydd llai o gleifion yn gorfod aros y tu allan i 
ysbytai mewn ambiwlansys  

 
 
- Bydd yn syml i weithwyr gofal iechyd proffesiynol 

(HCPs) neilltuo eu gwasanaeth 
- Bydd cleifion a byrddau iechyd yn derbyn 

gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n bodloni eu 
hanghenion trafnidiaeth 

- Gostyngiad yn nifer yr achosion o 
archebu, atal a chanslo ar y dydd 

- Darparu system derbyn galwadau 
genedlaethol ar gyfer NEPTS,  

- Gwella perfformiad o ran Darpariaeth 
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 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 

Uwch 

Galluogi ein 
Pobl i fod y 
Gorau y 
Gallant fod 

6. Gweithredu’r Strategaeth Pobl a 
Diwylliant 

- Bydd staff yn cael profiad gwych fel cydweithwyr, 
amgylcheddau gweithio mwy diogel, ac yn teimlo 
fel petaent yn cael eu gwerthfawrogi ac yn 
bwysig. 

- Bydd staff yn cael mynediad gwell at addysg a 
hyfforddiant lleol o ansawdd da, a byddant yn 
cynnal a gwella eu sgiliau a’u hymarfer ar frig 
cwmpas eu hymarfer. 

- Bydd staff yn cael mynediad tecach at gyfleoedd 
datblygu  

- Bydd ein gwirfoddolwyr yn teimlo’n werthfawr ac 
yn ymgysylltiedig 

- Gwelliannau cyffredinol yn y sgôr 
ymgysylltu â staff (arolwg) a chyflawni 
dangosyddion perfformiad allweddol yn 
ymwneud â’r gweithlu.  

- Gostyngiad o ran cyfraddau salwch ar 
gyfer yr holl staff uniongyrchol ar draws 
pob un o’r camau 

- Mae prosesau arfarnu staff ar waith 
 

 

7. Datblygu a Gweithredu Strategaeth 
Lesiant 

8. Gweithredu ein Strategaeth 
Trawsnewid Addysg a Hyfforddiant 

9.  

10. Gweithredu ein Strategaeth 
Datblygu Arweinyddiaeth a 
Rheolaeth 

11. Gweithredu’r strategaeth 
wirfoddoli (yn amodol ar 
gymeradwyaeth y Bwrdd) 

Partneriaeth 
ac 
Ymgysylltiad 
System 
Gyfan 

12. Gweithredu Cynllun Ymgysylltu’r 
Ymddiriedolaeth 

- Byddwn yn rhan annatod o bartneriaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol gyda chyfleoedd 
cydweithrediadol gwell i ddarparu gwasanaethau 
gwell sydd wedi’u targedu’n fwy ar gyfer ein 
cleifion. 

 

 
 

13. Gweithredu a chymryd rhan lawn 
yn y gwerthusiad cynnar o’r 
Rhwydwaith Trawma Mawr 

- Bydd canlyniadau cleifion yn cael eu gwella trwy 
sicrhau trosglwyddiadau clinigol priodol i unedau 
Trawma Mawr.  

- Gweithredu elfennau WAST o Achos 
Busnes y Rhwydwaith Trawma Mawr a 
blaenoriaethau WAST 

14. Ymgysylltu â Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan ynglŷn â 
gweithredu’r Strategaeth Dyfodol 
Clinigol ac agor Ysbyty Athrofaol y 
Grange 

- Sicrhau gwasanaeth di-dor ac o ansawdd da i 
gleifion o fewn Aneurin Bevan   

- Deall effeithiau newidiadau i wasanaeth strategol 
y Bwrdd Iechyd, cytuno arnynt a’u meintioli 

-  



22 
 
 

 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 

Sicrhau bod 
Dyluniad a 
Seilwaith y 
Sefydliad yn 
Ganolog i 
Arloesedd a 
Thechnoleg   

15. Datblygu Strategaeth Trawsnewid 
Digidol 
 

- Bydd staff mewn sefyllfa well i allu defnyddio 
technoleg newydd a byddant yn gallu gweithio’n 
fwy ystwyth ac effeithlon, gan optimeiddio 
ansawdd ac effeithlonrwydd gofal iechyd ar gyfer 
ein cleifion.  

- Cydweithredu ar gynllun datblygu ar 
gyfer trosglwyddo i Rif y GIG, cytuno 
arno a’i gyflawni, gan flaenoriaethu’r 
defnydd o’r rhif yn y Ddesg Gymorth 
Glinigol 

 
 

16. Gwella a chipio rhannu a defnyddio 
gwybodaeth trwy well 
deallusrwydd busnes a 
dadansoddeg uwch 

- Bydd cleifion yn cael ymatebion mwy amserol o 
ganlyniad i fodelu Optima; trwy ddealltwriaeth 
well o berfformiad presennol, y galw yn y dyfodol 
a newidiadau i batrymau’r galw. 

- Bydd staff a chomisiynwyr yn gallu cael mynediad 
at wybodaeth am wasanaethau yn rhwydd 

- Mabwysiadu ymagwedd 
gydweithrediadol at fodelu a 
gweithredu rhagfynegi optima 

17. Defnyddio technoleg i gyfathrebu’n 
well â staff 
 

- Rydym yn gallu cysylltu â staff yn gyflym i sicrhau 
bod gwybodaeth yn gallu cael ei thrawsyrru 
mewn amser real, yn enwedig lle mae angen 
dybryd. 

 

18. Caffael a gweithredu system 
Cofnodion Clinigol Cleifion 
Electronig (EPCR) ar gyfer 
Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 
 

- Bydd defnyddio datrysiad digidol effeithiol yn 
caniatáu ar gyfer cipio a chofnodi data clinigol er 
mwyn dangos a gwella ansawdd y gofal a 
ddarparwn i’n cleifion ymhellach 

- Darparu gwybodaeth sylweddol well i staff.  

- Data CAD/PCR wedi’u cysylltu o 
01/04/20 

-  

19. Caffael System CAD ar gyfer NEPTS 
 

- Bydd cleifion yn gallu defnyddio’r dechnoleg 
newydd yn haws i wella’r ffordd maen nhw’n 
gallu cael mynediad at ein gwasanaeth 

 

20. Datblygu blaenoriaethau i’r SOP 
Ystadau ar gyfer y 3 blynedd nesaf.  

- Bydd staff yn gweithio o adeiladau a cherbydau 
sy’n gyfforddus, yn ddiogel ac yn addas i’r diben 

- Mae goblygiadau’r rhaglen weithredu 
Galw a Chapasiti wedi’u hadlewyrchu yn 
y SOP a’r BJC ystadau. 

21. Datblygu a chymeradwyo 
Strategaeth Amgylcheddol a 
Chynaliadwyedd  

- Gostyngiad o ran ôl troed carbon - WAST i ddangos sut y bydd yn bodloni 
Targedau Hinsawdd statudol 
Llywodraeth Cymru. 
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 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 

Ei
n

 N
o

d
au

 

Nod: Helpu 
cleifion i aros 
yn iach 

22. Gweithredu’r Cynllun Iechyd y 
Cyhoedd.  
 

- Byddwn yn defnyddio ein miloedd o gysylltiadau 
dyddiol â phobl i wella eu hiechyd a’u lles  

- Cefnogi cymunedau cydnerth trwy raglenni 
ymgysylltu ac addysg 

- Bydd mwy o’r cyhoedd wedi bod yn 
agored i addysg a fydd yn eu gwneud yn 
fwy hyderus wrth reoli eu hiechyd 

 

Nod: Helpu 
cleifion i gael 
mynediad at 
ein 
gwasanaetha
u’n haws ar 
yr adeg iawn 

23. Datblygu a gweithredu ystod o 
dechnolegau i wella’r ffordd y gellir 
cael mynediad at ein 
gwasanaethau.  

- Bydd cleifion yn gallu defnyddio technoleg 
newydd yn haws i wella’r ffordd maen nhw’n 
gallu cael mynediad at y gwasanaethau iawn 

 

 

Nod:  
Darparu’r 
gofal iawn yn 
y lle iawn, ble 
bynnag a 
phryd bynnag 
y mae ei 
angen 

24. Gweithredu hyb clinigol integredig - Yn gynyddol, bydd cleifion sy’n galw 999 yn gallu 
cael cyngor, cael eu gweld a chael eu trin gan ein 
staff neu eu hatgyfeirio i wasanaethau eraill 
priodol yn y gymuned, ac ni fydd angen eu cludo 
i’r ysbyty 

- Bydd llai o bwysau ar EDs yn golygu y bydd llai o 
gleifion mewn ambiwlansys sy’n aros am 
gyfnodau hir y tu allan i ysbytai 

- Bydd staff yn elwa o fwy o gyfleoedd mewn 
fframwaith gyrfaol estynedig 

-  

 

25. Gweithio ar y cyd â Byrddau Iechyd 
i ddarparu gofal yn agosach at 
gartrefi pobl a lleihau nifer y 
cleifion y mae angen mynd â nhw i 
adrannau brys 
o Parhau i ymestyn rôl APP  
o Gwerthuso a gweithredu 

fframwaith rhagnodi anfeddygol 
Cytuno ar nifer o lwybrau gofal 
amgen cenedlaethol a’u gweithredu 

- Bydd llai o bwysau ar EDs yn golygu y bydd llai o 
gleifion mewn ambiwlansys sy’n aros am 
gyfnodau hir y tu allan i ysbytai. 

- Yn gynyddol, bydd cleifion sy’n galw 999 yn gallu 
cael cyngor, cael eu gweld a chael eu trin gan ein 
staff neu eu hatgyfeirio i wasanaethau eraill 
priodol yn y gymuned, ac ni fydd angen eu cludo 
i’r ysbyty 

- Bydd ein cleifion yn mynd i’r lle gorau a mwyaf 
priodol ar gyfer y gofal y mae arnynt ei angen. 

- Defnyddio llwybrau ychwanegol  gynigir 
gan Fyrddau Iechyd  

- Cynnydd o ran cyfran y cleifion a 
atgyfeirir i lwybrau amgen – clywed a 
thrin, gweld a thrin 

- Lleihau’r amrywiad o ran cyfraddau 
cludo ledled Cymru. 

- Adrodd am ddangosyddion clinigol 
cytunedig sy’n ategu’r tybiaethau 
gwireddu buddion ar gyfer buddsoddiad 
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 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 

- Bydd staff yn elwa o fwy o gyfleoedd mewn 
fframwaith gyrfaol estynedig 

Parafeddygol Band 6. 

26. Datblygu a gweithredu’r 
Fframwaith Pobl Hŷn, gan gynnwys 
cwympiadau  
 

- Gwasanaeth o ansawdd uwch i’n defnyddwyr a’n 
gofalwyr 

- Gan weithio gyda’r sector gwirfoddol/gofal 
cymdeithasol, darparu llwybrau amgen i’w 
cymhwyso gan staff i gynorthwyo pobl hŷn i aros 
yn y gymuned  

- Ystyried gwahanol fathau o gymorth a ffyrdd o 
weithio ar gyfer ein gweithlu sy’n heneiddio 

- Cydweithredu a chefnogi EASC a 
Byrddau Iechyd i ddatblygu model 
cenedlaethol ar gyfer trosglwyddo a 
rhyddhau (gan gynnwys 
trosglwyddiadau gofal critigol). 

27. Parhau i weithredu ein Cynlluniau 
Gwella Iechyd Meddwl a Dementia 

- Sicrhau’r ymateb gorau a mwyaf priodol i’n 
defnyddwyr sydd ag anghenion iechyd meddwl.  

- Mae ein staff yn teimlo’n fedrus, yn alluog ac yn 
hyderus i ymateb i’n cleifion 

-  

28. Treialu gwasanaeth trosglwyddo a 
rhyddhau (yn amodol ar 
gomisiynu’r gwasanaeth) 

- Sicrhau bod ein cleifion yn cael eu trosglwyddo’n 
briodol ac yn ddiogel pan fydd angen. 

-  

Ei
n

 H
el

fe
n

n
au

 E
u

ra
id

 

Ansawdd 
wrth Wraidd 
Popeth a 
Wnawn 

29. Paratoi ar gyfer Bil Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol (Ansawdd ac 
Ymgysylltu) (Cymru) 
 

- Ymrwymiad cryfach i’n dyletswydd Ansawdd i 
sicrhau dysgu a gwelliannau parhaus o ran 
darparu gwasanaethau, canlyniadau a phrofiadau.  

- Ychwanegu at gymhwyso Gweithio i Wella gyda’n 
dyletswydd Gonestrwydd i fod yn agored ac yn 
onest pan fydd pethau’n mynd o chwith er mwyn 
canolbwyntio ar ddysgu a gwelliannau.  

- Cryfhau llais ein dinasyddion trwy weithio gyda’r 
sefydliad Llais y Dinesydd newydd.  

- Dangos cydymffurfiaeth â Safonau 
Iechyd a Gofal a Gofynion Comisiynu 
Craidd GIG Cymru. 

- Adolygu’r opsiynau a chytuno ar yr 
ymagwedd ar gyfer casglu a dadansoddi 
data am brofiad cleifion fel mater o 
drefn. 

 

 
 

30. Gweithredu’r gwersi perthnasol o’r 
adolygiad diweddar o wasanaethau 
mamolaeth ym Mwrdd Iechyd 
Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.  

- Cryfhau goruchwyliaeth glinigol broffesiynol  
- Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth i geisio 

adborth  
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 Camau cyflawnadwy 2020-2023 Buddion i’n staff a’n defnyddwyr Prif Ganlyniadau a Mesurau/Bwriadau 
Comisiynu 

Cysylltiad â’r 
WBFGA a’r Nod 

Pedwarplyg 

Gwerth ac 
Effeithlonrwy
dd ym 
Mhopeth a 
Wnawn 

31. Parhau i weithio gyda Chomisiwn 
Bevan, Academi Gyllid GIG Cymru 
ac ICHOM  

- Sicrhau gwerth am arian 
- Mae gofal iechyd wedi’i seilio ar werthoedd yn 

sbarduno ansawdd trwy ganolbwyntio ar 
ganlyniadau ar gyfer cleifion a gofalwyr.  

- Sicrhau y bydd yr adnoddau gorau posibl ar gael 
ar gyfer gwasanaethau rheng flaen wrth i WAST 
ddefnyddio ei hadnoddau mor effeithlon â 
phosibl 

- Cydweithredu ar alluoedd gwerthuso, 
dulliau a rhaglen waith. 

- Bydd ‘Effaith Net’ hysbys o ran effaith 
ar weithgarwch, effaith ar adnoddau ac 
effaith ar berfformiad yn cael ei 
chytuno, ei hamlygu, ei monitro a’i 
hadrodd ar gyfer mentrau allweddol. 

- Symud gwariant rheng flaen o’r lefelau 
presennol i 75% 

 



Sylwadau i Gloi 

103. Nid oes amheuaeth bod y 12 mis diwethaf wedi bod yn arbennig o heriol, i 

Wasanaeth Ambiwlans Cymru ac i’r system gofal heb ei drefnu ehangach. 

 

104. Fel gwasanaeth ambiwlans, nid ydym yn hunanfodlon mewn unrhyw ffordd ac mae 

ein pwyslais ar hyn o bryd, ac ar gyfer 2020/21, yn parhau ar sefydlogi perfformiad a 

hwyluso agweddau allweddol ar ein cynlluniau a fydd yn helpu i gyflawni hynny e.e. 

recriwtio, datblygu llwybrau atgyfeirio amgen ac ati. 

 
105. Yn hyn o beth, rydym yn croesawu cyhoeddiad y Gweinidog ynglŷn â chreu tasglu 

argaeledd ambiwlansys oherwydd dylai unrhyw beth sy’n ceisio sicrhau bod y system yn 

canolbwyntio ar y mater pwysig hwn gael ei groesawu, ar gyfer ein cleifion a’n pobl. 

 
106. Yn y tymor hwy, mae’n amlwg y bydd Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn chwarae 

rhan fwy o lawer wrth ddarparu gofal cyn mynd i’r ysbyty, gan drin cleifion yn y fan a’r lle 

neu gartref, yn ogystal â bod yn ddarparwr allweddol cyngor a chymorth dros y ffôn a 

digidol. 

 
107. Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid i ni ganolbwyntio’n ddi-ildio ar anghenion ein 

cleifion, gan ddarparu gwasanaethau sy’n cyd-fynd â’u gofynion ac nad ydynt wedi’u diffinio 

gan ffiniau sefydliadol neu broffesiynol. 

 
Ends/EVH/Jan20 

 

 
 
 




