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Annwyl Janet, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 27 Ionawr ar ran y Pwyllgor Deisebau ynglŷn ag 
ailgategoreiddio galwadau ambiwlans sy'n ymwneud â strôc. 
 
Rwy'n disgwyl i bob claf sy'n defnyddio’r gwasanaeth ambiwlans gael ymateb amserol sy'n 
gymesur â'u hangen clinigol ac i bob claf yng Nghymru gael y gofal sydd ei angen arnynt o 
fewn yr amseroedd a nodir yn y canllawiau clinigol safonol ar gyfer cyflyrau penodol.  
 
Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol bod y model ymateb clinigol newydd ar gyfer gwasanaethau 
ambiwlans yng Nghymru, a gyflwynwyd ym mis Hydref 2015, yn blaenoriaethu galwadau yn 
ôl angen clinigol cymharol y claf i sicrhau bod y rhai sydd fwyaf angen ymateb di-oed, mewn 
sefyllfaoedd lle mae eu bywyd yn y fantol, yn cael blaenoriaeth i gael yr ymateb cyflymaf er 
mwyn rhoi'r siawns orau iddynt o oroesi. Lluniwyd y model gan glinigwyr blaenllaw ac mae'n 
rhoi mwy o bwyslais nid yn unig ar brydlondeb yr ymateb, ond hefyd ar ansawdd y gofal y 
mae pobl yn ei gael. 
 
Pan fo pobl yn dioddef strôc, po gyflymaf y maent yn cyrraedd uned strôc arbenigol, y 
cyflymaf y byddant yn cael y driniaeth arbenigol sydd ei hangen arnynt. Dyna pam y mae 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn anelu at ymateb i gleifion sy'n cael strôc gynnar newydd 
mor gyflym â phosibl drwy anfon cerbyd ambiwlans argyfwng addas o dan amodau gyrru 
golau glas i'w cludo yn syth i dîm strôc arbenigol i ddechrau'r driniaeth sydd ei hangen 
arnynt. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi gosod canllawiau clinigol cadarn y mae 
rhaid eu dilyn ar gyfer pob claf yr amheuir ei fod wedi cael strôc. Mae hyn yn sicrhau bod 
cleifion strôc gwirioneddol a phosibl yn cael eu cludo i'r lleoliadau priodol o fewn y 
canllawiau y cytunwyd arnynt yn glinigol. 
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Mae'n bwysig ystyried y gall yr hyn sy'n achosi cyflyrau, a'u difrifoldeb clinigol, amrywio ac y 
bydd angen i dderbynwyr galwadau asesu cyflwr ac amgylchiadau claf a chategoreiddio'r 
alwad yn unol â hynny. Gan hynny, ni fydd y meini prawf ar gyfer categoreiddio galwadau 
bob amser yn cael eu gweithredu'n gaeth onid yw cyflwr clinigol y claf a'i amgylchiadau 
unigol yn cefnogi hynny. Er enghraifft, gellir categoreiddio trawiad ar y galon a strôc yn y 
categori Coch neu Oren gan ddibynnu ar eu difrifoldeb clinigol cymharol. 
 
Yn dilyn cyhoeddi'r adolygiad o dan arweiniad clinigol o gategori ymateb Oren Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru, ym mis Tachwedd 2018, mae tîm Rhaglen Gweithredu'r Adolygiad o 
Alwadau Oren (ARIP) wedi bod yn gweithio ar y cyd â Chynghorau Iechyd Cymuned, y 
Gymdeithas Strôc a'i grwpiau cleifion, a phartneriaid GIG Cymru i ddatblygu mesurau 
newydd sy'n rhoi mwy o gyd-destun i amseroedd ymateb ambiwlans ar gyfer pobl sy'n cael 
strôc.   
 
Mae'r Gymdeithas Strôc wedi cytuno i fod yn 'bartner cyhoeddi' a chynorthwyo i gynllunio 
mesurau sy'n seiliedig ar amser ar gyfer strôc. Rwy'n disgwyl i'r rhain gael eu cyhoeddi yn 
gynnar yn 2020.   
 
Gobeithio y bydd yr wybodaeth hon o gymorth i chi. 
 
Yn gywir,  
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