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Rhagair

Rwyf yn falch iawn o weld 
Gwasanaeth Tân ac Achub  
Gogledd Cymru ar flaen y gad  
o ran arloesedd...

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf yr wyf wedi bod yn falch iawn o weld Gwasanaeth Tân 
ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC) yn adeiladu ar y traddodiad hir o gydweithio gyda 
phartneriaid i ddarparu gwasanaethau gwell a mwy amrywiol i bobl y Gogledd.

Yn fwy diweddar mae’r cydweithio hwn wedi 
golygu defnyddio adnoddau’r gwasanaeth 
tân ac achub mewn cynllun peilot, sef y  
Tîm Cymorth Cymunedol (TCC). 

Mae’r TCC wedi bod yn cynorthwyo pobl 
sydd wedi cael codwm ond heb gael eu 
hanafu yn ardal Conwy a Sir Ddinbych,  
gan wneud yn siŵr bod y bobl hyn yn cael 
eu cynorthwyo i godi oddi ar y llawr, eu 
cysuro a’u cefnogi.  

Lle bo hynny’n addas, roeddent yn 
cynhyrchu atgyfeiriadau er mwyn atal 
ychwaneg o godymau neu beryglon eraill  
yn y cartref; a hyn oll fel rhan o archwiliad 
‘Diogel ac Iach’ integredig. 

Mae’r rhan fechan y mae Gwasanaeth 
Tân ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC) 
a’i bartneriaid wedi ei chwarae yn y dasg 
o helpu i leihau nifer y galwadau is-aciwt 
y mae Ymddiriedolaeth Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru (WAST) yn mynd atynt 
nid yn unig wedi rhyddhau eu hadnoddau 
prin i’w galluogi i fynd at alwadau lle mae 
bywydau yn y fantol, ond y mae hefyd wedi 
gwella’r canlyniadau a phrofiad y claf yn 
sylweddol. 

Mae’r canlyniadau yn yr adroddiad hwn yn 
dystiolaeth glir o lwyddiant y peilot ac mae’r 
adborth gan gleifion a staff WAST wedi bod 
yn hynod bositif.

Wrth i rôl y Gwasanaeth Tân ac Achub 
barhau i ddatblygu ledled y DU, yn 
enwedig o ran ein gwaith o bersbectif 
iechyd cyhoeddus, rwyf yn falch iawn o 
weld Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru ar flaen y gad o ran arloesedd, gyda 
modelau realistig a chost effeithiol ar gyfer 
darparu gwasanaethau yn y dyfodol.

Simon Smith
Prif Swyddog Tân
Gwasanaeth Tân ac Achub  
Gogledd Cymru
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Sonia Thompson
Pennaeth Gweithrediadau Dros Dro, 
WAST

Mae mwy a mwy o alw ar 
Ymddiriedolaeth GIG Wasanaethau 
Ambiwlans Cymru (WAST) i ymateb i 
amrywiaeth eang o bobl gydag 
anghenion cymhleth, a hynny yn 
brydlon a gyda’r disgwyl y byddwn yn 
ceisio ymgysylltu gyda’n partneriaid i 
wneud yn siŵr ein bod yn gwella’r 
canlyniadau clinigol a phrofiad y claf. 

Persbectif Ymddiriedolaeth  
(GIG) Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru 

Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol 
(TCC) wedi dangos ei bod hi’n bosib 
cydweithio gan ddefnyddio model aml-
asiantaeth.

Mae ymhlith nifer o fentrau sydd yn cael 
eu treialu gan WAST gyda’r nod o gefnogi 
cleifion dianaf yn y cartref yn dilyn codwm. 
Mae’r adborth a phrofiad y cleifion wedi bod 
yn gadarnhaol.

Dyma oedd un o’r ffactorau llwyddiant 
pwysicaf a gytunwyd ar ddechrau’r prosiect 
ynghyd â sicrhau tystiolaeth bendant dros 
gefnogi egwyddorion gofal iechyd darbodus. 

Yn ystod y cyfnod peilot rydym wedi 
gweithio’n galed gyda’n partneriaid i wella 
perfformiad nid yn unig mewn cyfnod lle 
mae mwy a mwy o alw a phwysau arnom ni 
ac ar draws y GIG cyfan, ond hefyd wrth i 
ni addasu i fodel glinigol newydd sydd wedi 
newid y modd yr ydym yn ymateb i alwadau. 

Hefyd, rydym wedi parhau i fod yn arloesol a 
sicrhau bod cleifion yn cael yr ymateb cywir 
i gwrdd â’u hanghenion clinigol. Nid yw hyn 
bob amser yn golygu anfon ambiwlans at 
gleifion ac mae mentrau megis y TCC yn 
dangos buddion cydweithio, yn enwedig 
i’r system gofal iechyd ehangach ac, yn 
bwysicach fyth, i’r claf. 

Yn aml iawn mae cleifion, perthnasau neu 
ofalwyr yn cysylltu gyda ni wedi i rywun gael 
codwm a methu â chodi yn ôl ar eu traed 
am nifer o resymau. Weithiau nid ydynt wedi 
cael eu hanafu – ac mae’n golygu helpu’r 
cleifion hyn i godi ar eu traed a’u gwneud yn 
gyfforddus unwaith eto.

Rydym ni’n cydnabod bod yn rhaid i 
gleifion aros yn hir cyn i ni eu cyrraedd 
dan yr amgylchiadau hyn gan fod gennym 
ni achosion mwy difrifol i ymdrin â hwy. 
Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gofid 
a’r trallod y mae cleifion yn ei ddioddef a 
thrwy ddull holistaidd y TCC gallwn wneud 
yn siŵr bod y cleifion hyn yn cael eu codi 
ar eu traed cyn gynted â phosib ac aros yn 
niogelwch eu cartrefi hwy eu hunain. 

Mae a wnelo WAST â llawer mwy na chludo 
pobl wael neu bobl ag anafiadau i’r ysbyty. 
Rydym ni am gael enw da fel gwasanaeth 
sydd ar flaen y gad o ran datblygiadau 
arloesol a gwasanaeth sydd yn gweithio 
gyda’n partneriaid golau glas a’r system 
gofal iechyd ehangach yng Nghymru i 
wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau yn 
cael eu harwain gan glinigwyr a’u bod yn 
cael eu tanategu gan ddiwylliant gofal o 
safon uchel sydd yn canolbwyntio ar y claf.

Rydym ni’n gweithio’n arloesol fel 
Ymddiriedolaeth ac, fel y gwelwch chi yn y 
gwerthusiad hwn, gyda phartneriaid megis 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, 
Heddlu Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr a Galw Gofal er 
mwyn sicrhau bod pobl yng Nghymru yn 
derbyn gofal sy’n cwrdd â’u hanghenion a’n 
bod ni’n defnyddio’n hadnoddau’n ddoeth.
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Persbectif Heddlu 
Gogledd Cymru
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae 
Heddlu Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru wedi bod yn edrych ar ffyrdd o 
gydweithio mwy er mwyn gwella’r 
gwasanaethau yr ydym ni’n eu darparu 
yn ein Cymunedau.

Mae Bwrdd Cydweithio’r Gwasanaethau Brys (y Bwrdd), sy’n cael ei gadeirio gan Brif Swyddogion y gwahanol sefydliadau yn eu tro, 
wedi bod yn cyfarwyddo a goruchwylio’r gwaith wrth iddo ddatblygu.

Er mwyn sicrhau cyswllt clir gydag agendâu 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, mae’r 
Bwrdd wedi gosod mandad yn unol â  
dogfen newydd Cyngor Cenedlaethol 
 Prif Swyddogion yr Heddlu, Gweledigaeth 
Plismona 2025, sydd yn gosod gweledigaeth 
glir ar gyfer plismona dros y deng mlynedd 
nesaf. 

Mae’r cynllun, ac felly gwaith y Bwrdd, yn 
cydnabod bod cymdeithas yn mynd yn fwy 
amrywiol a chymhleth, a bod angen ymateb 
yn fwy soffistigedig i’r heriau. Yn fyr iawn, 
mae’n hanfodol bod plismona yn parhau i 
fod yn hyblyg ac addasu i ofynion modern. 

Gweledigaeth y Bwrdd o ran ei waith felly  
yw trawsnewid pob agwedd ar blismona, 
ochr yn ochr â’n partneriaid. 

Er nad oes deddfwriaeth sylfaenol ar waith 
yng Nghymru, nid yw hyn wedi ei hatal 
rhag gweithio’n agos i gyflwyno’r rhaglen 
hon, ac mae’r amcanion yn adlewyrchu 
disgwyliadau’r cyhoedd sydd yn gofyn ar  
i’r gwasanaethu brys eu cadw’n ddiogel  
rhag niwed. 

Mae’r Tîm Cymorth Cymunedol (TCC) wedi 
helpu i wella’r ymateb i godymau dianaf 
yn y gymuned, gan wneud yn siŵr bod yr 
adnoddau cywir yn cael eu hanfon ar yr 
adeg gywir.

Mae aelodau’r TCC wedi cael eu hyfforddi i 
gynorthwyo Heddlu Gogledd Cymru (HGC) 
i chwilio am bobl sydd ar goll. Mae HGC 
yn cofnodi tua 3000 o adroddiadau bob 
blwyddyn am bobl sydd ar goll, ac ar adegau 
mae TCC wedi cynnig adnoddau i’n helpu 
yn ystod cyfnod cychwynnol ein strategaeth 
chwilio sef y cyfnod mwyaf hanfodol yn ôl  
y dystiolaeth.  

Drwy gynnig cymorth yn ystod y cyfnodau 
cychwynnol, mae’r TCC wedi cynyddu gallu’r 
gwasanaethau brys i helpu i amddiffyn 
grwpiau sydd mewn perygl megis plant, 
oedolion agored i niwed a’r henoed. Mae 
hyn yn ein helpu i ryddhau adnoddau er 
mwyn eu caniatáu i ymateb i alwadau brys, 
yn ogystal â sicrhau canlyniadau gwell a 
gwella profiad yr unigolyn a’i berthnasau  
yn sylweddol.

Richard Debicki
Prif Gwnstabl Cynorthwyol
Heddlu Gogledd Cymru
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Trosolwg o’r Prosiect

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
mae’r tri gwasanaeth brys wedi bod 
yn edrych ar ffyrdd o gydweithio mwy 
er mwyn gwella gwasanaethau.

Yma yng Ngogledd Cymru mae gennym draddodiad o gydweithio gyda’n partneriaid golau glas, megis y ganolfan gyfathrebiadau ar 
y cyd rhwng Heddlu Gogledd Cymru (HGC) a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC), y timau ystadau a chyfleustodau 
rhwng yr heddlu a thân, a Chanolfan Adnoddau’r Gwasanaethau Ambiwlans a Thân yn Wrecsam (CAGAT).

Yn 2015 bu i’r tri gwasanaeth drafod y 
meysydd hynny y gallai’r gwasanaeth brys 
eu datblygu ymhellach ac yn dilyn hyn 
cafodd Bwrdd Rhaglenni ar y Cyd y Tri 
Gwasanaeth ei sefydlu.

Un o’r prosiectau a gomisiynwyd gan y 
Bwrdd oedd edrych ar y modd yr ydym ni’n 
atal ac ymateb i ddigwyddiadau o bersbectif 
amlasiantaethol, er mwyn dod o hyd i ffordd 
wahanol a symlach o ymateb i alwadau 
a dderbynnir gan Ymddiriedolaeth GIG 
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) 
a mynd at bobl sydd wedi cael codwm ond 
heb gael eu hanafu. 

Yn dilyn yr ymarfer cwmpasu hwn cafwyd 
y syniad o anfon GTAGC i ddelio gyda 
chodymau dianaf ar ran WAST, ac yn fuan 
iawn wedi hyn sefydlwyd y Tîm Cymorth 
Cymunedol (TCC). 

Ni fyddai wedi bod yn bosib i ni ddatblygu’r 
syniad radical yma i fod yn opsiwn 
cyflenwi gwasanaeth cyflawn oni bai bod 
yr adnoddau cywir wedi bod ar gael i ni. 
Un o’r ffactorau pwysicaf o ran llwyddiant 
y prosiect oedd dod â’r bobl gywir o’r 
gwahanol asiantaethau at ei gilydd i weithio 
yn yr un swyddfa a goresgyn y rhwystrau 
posib y mae eu hasiantaethau unigol yn eu 
hwynebu o ddydd i ddydd. 

Bu i dîm y prosiect cydweithio gynnal 
dadansoddiad o’r anghenion hyfforddi er 
mwyn deall gofynion hyfforddi’r tîm newydd 
yn llawn. Wedi hyn cafodd ymarferion 
gwaith a swydd ddisgrifiadau eu datblygu 
i sicrhau bod y tîm yn meddu ar y sgiliau 
addas a’r wybodaeth angenrheidiol 
i ddarparu gwasanaeth effeithiol yn 
ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych,  
Gogledd Cymru. 

Cafodd y peilot ei ariannu’n rhannol gyda 
grant gan Lywodraeth Cymru, a ddaeth 
yn dilyn cais ar y cyd rhwng GTAGC a 
Galw Gofal ac a gefnogwyd gan staff 
GTAGC. Cafwyd cefnogaeth ychwanegol 
a chydweithrediad gan WAST a HGC. 
Lansiwyd y peilot ar 1 Awst 2016 a daeth i 
ben ar 31 Mawrth 2017.

Mae’r TCC yn ymateb i bobl sydd wedi 
cael codwm ond sydd heb gael eu hanafu, 
ac maent hefyd yn cwblhau archwiliadau 
‘Diogel ac Iach’. Yn ystod yr archwiliadau 
hyn mae cyngor yn cael ei gynnig ac offer 
ataliol yn cael eu gosod os oes angen, a 
hynny’n rhad ac am ddim. 

Mae’r gwerthusiad hwn yn amlygu’r prif 
ganfyddiadau ac argymhellion er mwyn 
datblygu a chefnogi’r gweithgarwch hwn a’i 
gyflwyno’n ehangach yng Ngogledd Cymru. 

Rydym wedi wynebu heriau, ond mae’n 
amlwg bod y prosiect hwn wedi bod 
yn llwyddiannus iawn o ran gwella’r 
gwasanaeth a ddarperir a phrofiad y claf. 

Yn yr achosion hynny lle galwyd y TCC 
at ddigwyddiadau, nid oedd yn rhaid i 
adnoddau WAST gael eu hanfon at nifer 
uchel o’r digwyddiadau hyn, a oedd yn 
ostyngiad sylweddol, a chafodd cleifion 
aros yn eu cartrefi eu hunain, gan leddfu’r 
baich ar WAST a’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol (GIG) yn ehangach. 

Mae’r heriau wrth symud ymlaen yn 
cynnwys dod o hyd i fodel ariannu 
gynaliadwy i alluogi i’r fenter hon gael ei 
ehangu ledled Gogledd Cymru. Mae’n 
amlwg bod angen ychwaneg o fuddsoddiad 
i sicrhau arbedion posib yn y dyfodol

Stuart Millington
Uwch Reolwr Diogelwch Tân
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru 

Rheolwr y Prosiect.
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Crynodeb Gweithredol
Cyn lansio’r TCC ar 1 Awst 2016 cafodd tîm prosiect ‘Atal ac Ymateb’ 
Gogledd Cymru’r dasg o ddatblygu’r syniad y byddai Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yn ymateb i bobl a oedd wedi cael codwm ond heb 
gael eu hanafu. Fe aeth y tîm i weld gwasanaethau ac ymddiriedolaethau 
eraill ledled y DU i adnabod enghreifftiau o arferion da.

Y cyntaf yng Nghymru…

Yn ystod yr ymweliadau hyn fe ddaeth yn amlwg bod y dull a 
oedd ar y gweill yng Ngogledd Cymru i secondio a chyd-leoli 
staff o’r gwasanaethau a oedd yn cydweithio yn ddyddiol yn 
ddull cadarnhaol.

Dyma oedd yr unig esiampl o dîm tri-gwasanaeth a oedd 
wedi ei integreiddio’n llawn a’i gydleoli gyda phwyslais ar 
wella’r gwaith ar y cyd sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru. 

Fe edrychodd y tîm ar ddata WAST o ran ei ddigwyddiadau 
i ddeall proffil y bobl yn ardal y peilot hwn a oedd wedi 
dioddef codymau. Bu i’r wybodaeth hyn alluogi i’r tîm deilwra’r 
amseroedd yr oedd y TCC ar gael i gyd-fynd â’r adegau hynny a 
fyddai o’r budd mwyaf i WAST i leihau amseroedd aros yn achos 
cleifion gydag anghenion is-aciwt. 

O hyd at 4 awr i 26 munud…

Pob diwrnod yng Ngogledd Cymru mae 
WAST yn derbyn cannoedd o alwadau 
am wasanaeth gan gleifion sydd gan 
anghenion dwys amrywiol. 

Yn ystod 2016 bu i WAST roi model glinigol 
newydd ar waith yn dilyn cyfnod peilot 
cynharach. Nod y model yw blaenoriaethu 
gofal y claf a rhoi’r gorau i’r arfer o anfon 
sawl ambiwlans at alwadau 999 i gwrdd 
â’r targed wyth munud. Fe weithiodd 
WAST yn agos gyda Phrif Gomisiynydd 
y Gwasanaethau Ambiwlans a’r Pwyllgor 
Gwasanaethau Ambiwlans Brys i roi llwybr 
Gofal Ambiwlans pum cam ar waith. 

Mae’r Llwybr Gofal Ambiwlans yn annog ac yn canolbwyntio ar y modd y mae cleifion yn symud drwy’r system gyfan ac mae’n ymdrin â helpu 
cleifion i ddewis y gwasanaeth cywir iddynt hwy (Cam 1) hyd at gludo cleifion gwael iawn i’r ysbyty neu fan arall i dderbyn gofal (Cam 5). 

Hyd at 4 awr

26 munudC.A.T

Mae pobl sydd wedi cael codwm, ac sydd ddim digon cryf i godi eu 
hunain ar adegau wedi gorfod aros dros bedair awr am ambiwlans. 
Mewn rhai achosion erbyn i’r ambiwlans gyrraedd roedd yn rhaid 
cludo’r unigolion hyn i’r ysbyty oherwydd bod ganddynt anghenion 
gofal iechyd neu ofal cartref eraill.

Mae’r TCC wedi llwyddo i gyrraedd cleifion yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych ymhen 26 munud ar ôl derbyn yr alwad gan WAST. 
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Mae’r TCC wedi helpu 375 o  
bobl a oedd wedi cael codwm...  
nid oedd angen unrhyw gefnogaeth 
ymateb bellach gan WAST yn achos  
96% o’r rhain...

Tra roedd y peilot ar waith yng Nghonwy a Sir 
Ddinbych, yn gynnar iawn yn Ionawr 2017 wrth i’r 
system ehangach wynebu pwysau, rhoddwyd ail 
dîm ar waith yn Wrecsam a Sir y Fflint am gyfnod 
penodol o amser. Wedi i’r cyfnod hwn ddod i ben 
fe barhaodd y tîm gwreiddiol i fynd at achosion yn 
ardaloedd Wrecsam a Sir y Fflint.

Yn ystod y peilot fe dderbyniodd y TCC 406 o 
alwadau gan ymateb i a chynorthwyo 375 o gleifion. 
Ar 22 achlysur nid oedd angen cymorth y tîm ar 
y cleifion hyn gan eu bod wedi llwyddo i godi heb 
gymorth ac ar naw achlysur roedd y tîm wedi 
ymrwymo i alwadau eraill ac felly nid oeddent ar  
gael i ymateb. 

Yn achos 96% (306) o’r achlysuron hyn, llwyddodd 
y TCC i ddelio gyda’r digwyddiad heb ymateb gan 
ambiwlans. Yn achos 4% o’r achlysuron hyn, bu i’r tîm 
ddarganfod ar ôl cyrraedd bod gan y claf anafiadau nad 
oedd wedi eu cyfathrebu yn ystod y cyfnod brysbennu, 
ac felly roedd yn rhaid i WAST fynychu.

375
o bobl wedi cael 

cymorth gan y TCC  

ar ôl cael codwm

96% o bobl a gafodd godwm wedi cael aros yn eu cartrefi eu hunain...arbediad posib o dros £500,000 

Trwy ddefnyddio ymateb mwy cost 
effeithiol a llai clinigol i gynorthwyo 
pobl sydd wedi cael codwm ond 
heb gael eu hanafu mae’n anochel 
bod arbedion yn cael eu cyflawni. 
Trwy ddefnyddio adnoddau yn fwy 
effeithlon yn nhermau ariannol ac o 
ran yr oriau sy’n cael eu rhoi yn ôl 
i’r system gallwn ryddhau adnoddau 
ambiwlans WAST i ymateb i alwadau 
uwch-aciwt. 

Er bod modd cymharu cost cyflogau’r 
TCC fesul awr gyda chost ambiwlans 
brys mae’n anodd iawn dod o hyd i’r 
costau llawn sy’n gysylltiedig ag anfon 
cerbydau unigol.

Y mae hi hefyd yn anodd iawn dod o 
hyd i’r arbedion sy’n gysylltiedig ag 
atal codymau, atal anafiadau neu atal 
unrhyw un rhag cael ei anfon i’r ysbyty 
gan ei bod hi’n amhosib mesur pethau 
sydd heb ddigwydd eto. Oherwydd 
hyn mae’n rhaid i ni ragdybio er mwyn 
cymharu costau. 

Yn ystod cyfnod y peilot fe aeth y TCC 
at 375 o alwadau, gan ryddhau 540 o 
oriau i’r ambiwlans brys. Mae’n costio 
£64.03 yr awr i staffio ambiwlans brys o 
gymharu â £43.52 i staffio’r TCC. 

Er nad oes arbedion i gostau staffio’r 
ambiwlans gan nad ydym yn gwneud i 
ffwrdd â hwy, drwy anfon gwasanaeth 
mwy cost effeithiol fel y TCC mae 
modd i staff hyfedr WAST ymateb i 
achosion uwch-aciwt sydd yn arwain at 
ganlyniadau gwell i’r claf. 

Yn ôl GIG Cymru mae’r gost sy’n 
gysylltiedig ag aros yn yr ysbyty o 
gwmpas £400 y diwrnod. Mae cleifion 
sydd wedi dioddef codwm ond heb gael 
eu hanafu fel arfer yn aros yr ysbyty am 
17 diwrnod ar gyfartaledd (£6,800). 

O’r 375 o bobl yr aeth y TCC atynt 
cafodd 96% neu 360 aros yn eu cartrefi 
eu hunain. Yn achos rhai cleifion 
sydd heb gael eu hanafu i ddechrau 
arni, mae eu cyflwr yn gallu dirywio’n 
gyflym oherwydd eu bod yn gorfod aros 
am gymorth am gyfnod mor hir, ac o 
ganlyniad mae’n rhaid eu hanfon i’r 
ysbyty yn y pen draw. Pe byddai’n rhaid 
anfon dim ond 5% neu 16 ohonynt i’r 
ysbyty byddai’r costau cysylltiedig tua 
£122,400. Os edrychwn ni ar un ffigwr o 
5% o bersbectif rhagdybiaeth flynyddol, 
byddai’r gost posib tua £265,200. Pe 
byddai’n rhaid anfon 10% i’r ysbyty 
byddai’r ffigwr yn cynyddu i- £550,800.

96%

96%

heb fod 
angen unrhyw 
gefnogaeth 
ymateb bellach 
gan WAST…

o bobl a gafodd 
godwm wedi 
cael aros yn 
eu cartrefi eu 
hunain

96%
cynorthwywyd  
gan y TCC…

heb fod angen unrhyw gefnogaeth 
ymateb bellach gan WAST…
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Ar goll o’r Cartref

Mae diogelwch pobl sydd yn ymweld, gweithio neu fyw yng Ngogledd Cymru yn un o brif flaenoriaethau Heddlu Gogledd Cymru 
a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac felly mae’r ddau’n elwa wrth roi mesurau ar waith i leddfu’r risgiau.  

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn cofnodi 
tua 3000 o adroddiadau bob blwyddyn am 
bobl sydd ar goll, ac ar adegau mae’r TCC 
ar gael i gynnig adnoddau i gynorthwyo 
yn ystod y cyfnodau cychwynnol hanfodol 
fel rhan o strategaeth chwilio HGC, sydd 
yn gallu atal digwyddiadau o’r fath rhag 
datblygu i fod yn rhai mwy difrifol o lawer.  

Drwy gynnig cymorth yn ystod y cyfnodau 
cychwynnol mewn achosion ar goll o’r 
cartref addas mae’r TCC yn cynyddu 
gallu’r gwasanaethau brys i helpu i 
amddiffyn grwpiau sydd mewn perygl 
megis plant, oedolion agored i niwed 
a’r henoed. Mae’r 3000 o adroddiadau’r 
flwyddyn yn dangos bod problem o ran 
y galw mawr a oedd ar HGC ac y byddai 
cael cymorth gan GTAGC drwy’r TCC yn 
arwain at ostyngiad yn y galw hwnnw, yn 
ogystal â darparu gwell gwasanaeth  
i gymunedau yng Ngogledd Cymru.  
Drwy gael mwy o bobl allan yn chwilio, y 
gobaith yw y gellir dod o hyd i’r unigolion 
hyn yn gyflymach a, gyda lwc, yn ddiogel 
ac iach, sydd yn mynd i fod o fudd i’r 
gymuned ehangach.   

 

Yn ein profiad ni, pan fydd rhywun ar goll, 
yn enwedig os ydynt yn perthyn i grŵp risg 
uchel, mae cryn bryder ymhlith y teulu, ac, 
yn achos plant ifanc mae’r pryder hwnnw’n 
cael ei rannu gyda’r gymuned gyfan. Drwy 
gael cymorth y TCC, gallwn roi sicrwydd  
i’r gymuned a’r teulu bod camau positif  
ar waith i ddod o hyd i’r unigolyn.

Mae’r prosiect wedi arwain at  
y buddion canlynol :

• Lleihau’r galw ar HGC

• Mwy o “draed ar y ddaear” – sydd yn  
 gwella’r strategaeth chwilio.

• Gan fod nifer uchel o’r bobl hyn sydd 
yn mynd ar goll yn dod o gefndiroedd 
di-drefn, a chan fod nifer mewn perygl 
uwch o gael eu niweidio, mae’r unigolion 
hyn wedi derbyn cefnogaeth gan ein 
partneriaid yn gyflymach oherwydd 
ein bod wedi dod o hyd iddynt yn gynt. 
Mae hyn yn cynnwys ymyrraeth gan 
Wasanaethau Cymdeithasol, Timau 
Iechyd Meddwl a gwasanaethau 
meddygol eraill, sydd yn gallu eu  
hatal rhag mynd ar goll rywbryd eto  
yn y dyfodol.

311
274

Atal troseddu ac archwiliadau ‘Diogel ac Iach’…

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn 
cyflawni archwiliadau diogelwch cartref ers dros 15 mlynedd 
ac mae wedi llwyddo i leihau nifer y tanau damweiniol mewn 
anheddau yn sylweddol o ganlyniad. 

Ar hyn o bryd mae’r sefydliad yn cyflawni 20,000 o archwiliadau’r 
flwyddyn ledled y Gogledd sydd yn rhoi cyfle i ni ymgysylltu gyda 
phobl yn eu cartrefi eu hunain mewn perthynas â phob math o 
anghenion yn ymwneud â lleihau troseddu ac anghenion iechyd 
cysylltiedig. Mae hyn yn atal ymweliadau niferus gan lu o wahanol 
asiantaethau i gyflawni asesiadau cychwynnol. Mae hyn yn arwain 
at gostau ariannol ac amgylcheddol.

Mae’r archwiliad ‘Diogel ac Iach’ integredig yn cynnwys asesiad 
diogelwch tân a diogelwch cartref cyffredinol, asesiad risg rhag 
codymau a gosod offer ataliol os oes angen, a’r cyfan am ddim. 

Mae staff wedi derbyn hyfforddiant pwrpasol mewn ymyraethau 
byr ac egwyddorion ‘Gwneud i Bob Cyswllt Gyfri’, yn ogystal ag 
ymwybyddiaeth iechyd meddwl a gostwng troseddu. Maent bellach 
yn defnyddio’r sgiliau hyn yn ystod ymweliadau.

Lle bo hynny’n addas, yn dilyn digwyddiadau, mae’r tîm yn cynnig 
archwiliadau ‘Diogel ac Iach’. Cyflawnwyd hyn ar 83% (311) o 
achlysuron a chafodd offer ataliol angenrheidiol ei osod yn ôl y galw.

Ar 73% (274) o achlysuron bu i’r tîm rannu cyngor atal troseddu.

Pan nad oeddent yn ymateb i ddigwyddiadau, bu’r TCC yn cwblhau 
archwiliadau ‘Diogel ac Iach’ ar ran GTAGC, gan gyflawni cyfanswm 
o 621 o archwiliadau.

AR GOLL
O’R CARTREF
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90%
Cafodd gwasanaeth 
dwyieithog ei gynnig 
yn achos 90% o’r 
achlysuron…

Cafodd y timau eu recriwtio, eu 
dethol a’u cylch restru fel bod 
gwasanaeth Cymraeg a Saesneg 
ar gael cyn amled â phosib. 
Cynigwyd y gwasanaeth hwn yn 
achos 90% o’r achlysuron. 

Roedd y gwasanaeth hwn yn dda iawn. Diolch am y 
gwasanaeth gwerthfawr hwn. Dyma oedd fy mhrofiad  
cyntaf o’r gwasanaeth hwn, daliwch ati gyda’r gwaith da,  
diolch yn fawr.

100%
Profiad cadarnhaol 100% gan y claf…

Fel arfer mae holiaduron adborth yn cael eu cwblhau a’u dychwelyd 
ar raddfa o 12%. Yn ystod y cyfnod peilot, fe dderbyniodd yr holl 
gleifion ffurflen adborth a bu i 111 o bobl eu llenwi a’u dychwelyd. 
Mae hyn gyfystyr â graddfa dychwelyd o 30%.

Mae’r adborth a dderbyniwyd am y TCC yn awgrymu bod profiad  
y cleifion wedi bod yn bositif. 

Dywedodd 99% eu bod wedi cael eu trin gyda chwrteisi.

Dywedodd 98% eu bod yn teimlo bod rhywun wedi gwrando arnynt. 

Roedd 93% yn teimlo’u bod wedi derbyn y cymorth yr oedd ei 
angen arnynt.

540 awr

540 o oriau wedi eu rhyddhau 
er mwyn mynd at alwadau lle 
mae bywydau yn y fantol…

Fel arfer, o’r amser pan fydd adnodd 
yn cael ei dyrannu, mae hi’n cymryd 
90 munud i ambiwlans WAST fod ar 
gael i ymateb i’r dasg nesaf. Mae’r 
amser hyn yn gallu cynyddu’n 
sylweddol pan fydd yn rhaid i 
adnoddau WAST aros amser  
maith cyn trosglwyddo’r claf i’r 
ysbyty penodol.

Yn ystod y cyfnod peilot cafodd 540 o 
oriau eu rhyddhau er mwyn galluogi i 
WAST ymateb i alwadau uwch-aciwt 
lle mae bywydau yn y fantol ac achub 
mwy o fywydau o ganlyniad. 

Llwybrau atgyfeirio ar waith… 85% wedi eu hatgyfeirio am 
gefnogaeth bellach…

Cyn lansio’r fenter, rhoddwyd trefniadau ar waith  
i gwrdd ag anghenion y bobol hynny a oedd a 
angen cefnogaeth bellach i fod yn annibynnol  
ac aros y eu cartrefi eu hunain, a lleihau  
codymau pellach.

Roedd y llwybr ar gyfer atgyfeirio unigolion yn cael  
ei gefnogi gan ganolfannau Un Pwynt Mynediad  
Conwy a Sir Ddinbych. 

O’r 375 o alwadau yr aethpwyd atynt, cafodd 318 eu  
hatgyfeirio i’r canolfannau Un Pwynt Mynediad am  
gefnogaeth bellach. Mae’r gefnogaeth bellach yn  
cynnwys asesiad risgiau aml-ffactorau rhag codymau  
pellach sydd yn gallu cynnwys adolygiad meddyginiaeth  
gan feddyg teulu, ffisiotherapi neu ddarpariaeth iechyd  
galwedigaethol. 

Gyda chaniatâd y claf hysbyswyd y meddyg teulu  
bod y TCC wedi mynychu er mwyn gwella’r dilyniant  
mewn gofal. 85%

11gwastan-gogcymru.org.uk



Crynodeb o’r argymhellion 

Rhif Argymhelliad

1 Adolygu’r data gan WAST ar ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â chodymau i weld a gafodd yr 
holl alwadau addas eu cyfeirio at y TCC, ac os oedd codau ymateb eraill a fyddai wedi bod 
yn addas i dderbyn ymateb gan y TCC.

2 Ystyried cynyddu capasiti’r TCC er mwyn ei alluogi i ymateb i fwy nag un digwyddiad ar  
yr un pryd ar draws ardal ddaearyddol ehangach.

3 Ystyried priffyrdd a chymunedau mwy poblog wrth benderfynu lle i leoli adnoddau’r TCC  
yn y dyfodol 

4 Sicrhau bod y bobl hynny sydd yn cael eu nodi fel pobl sydd mewn perygl o gael codwm yn 
ystod archwiliadau ‘Diogel ac Iach’ yn cael eu hatgyfeirio at yr asiantaethau perthnasol er 
mwyn sicrhau bod eu pecyn gofal cyfredol yn cwrdd â’u hanghenion.

5 Ystyried y gweithgareddau pellach y gallai’r TCC eu haddasu er mwyn galluogi i gleifion aros 
yn eu cartrefi eu hunain yn hwy.

6 Ystyried y rôl y gallai’r TCC ei chwarae yn y dasg o gefnogi timau addasiadau yn y cartref, o 
ran gosod offer ataliol megis canllawiau mewn mannau lle mae pobl yn fwy tebygol o syrthio.

7 Cwblhau arolwg manwl o’r gwahanol drefniadau cefnogi sydd ar gael gan ddarparwyr gofal i 
bobl sydd mewn perygl o gael codwm ar wahanol ddiwrnodau ac ar wahanol adegau.

8 Targedu ymyraethau megis archwiliadau ‘Diogel ac Iach’ tuag at bobl 80 oed a hŷn gan eu 
bod yn fwy tebygol o syrthio neu ddioddef tân neu drosedd.

9 Comisiynu ymchwil i weld pam fod merched yn fwy tebygol o gael codwm o gymharu â 
dynion neu pam fod merched yn llai tebygol o fod yn ddigon cryf i godi eu hunain.

10 Ehangu gweithgareddau’r TCC i gynnwys chwilio am bobl sydd ar goll o’r cartref a helpu 
HGC gyda phryderon ynghylch diogelwch

11 Targedu camau ataliol tuag at y bobl hynny sydd mewn mwy o berygl o syrthio eto ar  
adegau penodol.

12 Ystyried cynyddu sgiliau’r TCC i alluogi i staff gwblhau asesiadau aml ffactorau a chwblhau 
atgyfeiriadau ar gyfer ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, arolwg meddyginiaeth neu 
ymyraethau addas eraill. 

13 Edrych ar y dechnoleg sydd ar gael mewn perthynas â monitro cleifion a thelemetreg;  
i sicrhau asesiadau ‘Clywed a Thrin’ clinigol mwy deallus.

Ar sail y gwerthusiad hwn, cynigir yr argymhellion canlynol: 
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Cefndir 
Mae pobl yng Nghymru yn byw yn hwy yn eu cartrefi eu hunain.  
Erbyn y flwyddyn 2030 bydd nifer y bobl sydd dros 85 oed yn  
cynyddu 90%, i 85,000. 

Nod

Nod y prosiect oedd rhoi cynllun peilot 
ar waith i gynorthwyo pobl a oedd wedi 
cael codwm ond heb gael eu hanafu yn 
ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych. Fe 
weithiodd GTAGC mewn partneriaeth â 
WAST, HGC, Llywodraeth Cymru, Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (y 
Bwrdd Iechyd), awdurdodau lleol Conwy 
a Sir Ddinbych a Galw Gofal i: 

• Ymateb i nifer uchel o alwadau   
 blaenoriaeth isel

• Lleihau’r glaw ar y gwasanaethau brys  
 ac ar yr un pryd ymdrechu i wella’r   
 canlyniadau i gleifion

•  Gosod ymyraethau atal troseddu a 
chwblhau archwiliadau lles ar ran HGC 

•  Cynnal a chadw tanau mewn anheddau 
fel rhan o ymweliadau ‘diogel ac iach’ 
integredig.

Pwrpas

Prif bwrpas y peilot oedd gwella’r  
ymateb meddygol brys a ddarperir gan 
WAST drwy ddod o hyd i ffordd wahanol 
a symlach o ymateb i bobl sydd wedi 
cwympo ond heb gael eu hanafu, i  
gyd-fynd â’r gwasanaethau sydd eisoes 
ar gael i drigolion Conwy a Sir Ddinbych. 

Peth arall yr oedd yn rhaid ei ystyried  
oedd yr angen i brofi’r syniad a chasglu 
tystiolaeth ar yr hyn a ddysgwyd i gefnogi 
darparu’r gwasanaeth hwn yn ehangach  
yng Ngogledd Cymru.

Bydd hyn yn siŵr o arwain at lefelau uwch o ran breuder, dementia a chyflyrau cronig, un ai yn unigol neu’n gyfunol, gan gynyddu’r 
galw am gefnogaeth ychwanegol gan y gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Mae galw gynyddol ar WAST i ymateb i gleifion gydag anghenion cymhleth, i wella profiad y claf ac, yn bwysicach fyth, gwella’r canlyniadau 
clinigol. Tybir y bydd y galw dros y 4 blynedd nesaf yn cynyddu 4% o flwyddyn i flwyddyn. (Arolwg Galw a Chapasiti)

Cwmpas

Cwmpas y peilot oedd y byddai’r TCC yn ymateb i bobl sydd wedi syrthio ond heb 
gael eu hanafu yn dilyn asesiad clinigol gan glinigwyr WAST gan ddefnyddio System 
Brysbennu Manceinion (The Manchester Triage System). Pe byddai’r TCC, ar ôl cyrraedd, 
yn darganfod bod gan y claf gyflwr meddygol neu anaf nad oedd wedi dod i’r amlwg yn 
ystod y broses brysbennu yna byddai adnoddau WAST yn cael eu hanfon i ddarparu’r 
gefnogaeth angenrheidiol. 

Fe dderbyniodd ymarferwyr y TCC hyfforddiant pwrpasol ac roeddent yn cario offer arbenigol i’w 
galluogi i aros gyda’r claf os oedd angen gofal meddygol bellach arnynt. Cafodd y dull integredig 
hwn ei ddylunio i gefnogi WAST i sicrhau bod y bobl gyda’r sgiliau cywir ar yr adeg gywir yn cael 
ei hanfon a hynny er mwyn gwella profiad y claf mewn maes lle’r oedd cyfleoedd gwella wedi 
cael eu nodi.

Cynhaliwyd y peilot dros gyfnod o wyth mis, rhwng 1af Awst 2016 a 31ain Mawrth 2017. 

Nawdd
Cyflwynwyd cais ar y cyd â Gofal Galw am 
nawdd gan “Gronfa Effeithlonrwydd Drwy 
Dechnoleg” Llywodraeth Cymru gyda’r 
cynigion cychwynnol canlynol:

•  Gwella’r gwasanaethau ymateb a 
ddarperir gan weithwyr cefnogi gofal yng 
Nghonwy drwy gyflwyno gwasanaeth 
codi, a

•  Gweithio gyda Gwasanaeth Tân ac 
Achub Gogledd Cymru yn Sir Ddinbych 
i ddarparu model newydd a fyddai’n 
cynnwys archwiliadau gofal, cyngor 
lleihau risg, cyngor diogelwch cartref a 
gwasanaeth codi. 

Roedd y cais ar gyfer grant o £100,000, gyda 
staff GTAGC yn cynyddu’r swm yma i werth 
cyfatebol.

Ardal ddaearyddol
Yn fuan iawn wedi i ni ennill y grant cafodd 
y tîm Galw Gofal a oedd wedi ei ddewis 
i ddarparu gwasanaeth ehangach yng 
Nghonwy ei ddigomisiynu ac o ganlyniad 
cytunwyd y byddai’r peilot yn cael ei ehangu i 
gynnwys ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych. 

Proffil o ran y galw
Cafodd data digwyddiadau WAST ar gyfer Sir 
Ddinbych ei archwilio ac ar ôl archwilio’r data 
ymhellach cyflwynwyd set o ddata tebyg ar 
gyfer Conwy. 

Mae Tabl 1 ar dudalen 14 yn dangos nifer 
y galwadau cod 17 ar gyfer Sir Ddinbych 
dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Mae cod 17 yn god sy’n cael ei gydnabod 
oddi mewn i’r model ymateb clinigol ar gyfer 
gwahanol fathau o godymau, sy’n amrywio 
o syrthio o uchder i godymau damweiniol yn 
y cartref. 
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Daeth yn amlwg y gallai nifer uchel o’r 
galwadau cod 17 yma fod wedi cael 
eu categoreiddio mewn is-gategori ar 
gyfer codymau dianaf ac y gallai ymateb 
anghlinigol fel y TCC fod wedi cael ei anfon 
atynt. Bu i’r ymarfer sgopio cychwynnol 
awgrymu y byddai’n rhaid i’r tîm ymateb 
rhwng tri a chwe gwaith y diwrnod.

I wneud y mwyaf o’r ddarpariaeth ar 
gyfer ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych 
penderfynwyd lleoli’r TCC mewn man 
strategol yng Ngorsaf Dân Llanelwy.

Dewiswyd y lleoliad hwn oherwydd ei fod 
yn agos at draffordd yr A55 a fyddai’n ein 
galluogi i gyrraedd ardaloedd poblog ymhen 
30 munud drwy deithio ar gyflymder arferol 
a chyrraedd rhannau eraill o’r siroedd hyn 
ymhen 45 munud.

Cafodd data WAST ar gyfer Sir Ddinbych 
ei ddadansoddi mewn perthynas ag 
adegau o’r dydd a diwrnodau’r wythnos.

Dangosodd y dadansoddiad hwn gan 
wybodeg iechyd WAST fod y rhan fwyaf  
o godymau yn digwydd rhwng 7am-11pm,  
ac felly dyma’r cyfnod lle gallai’r TCC  
fod o’r cymorth mwyaf o ran cefnogi 
galwadau dianaf. 

O ganlyniad, rhoddwyd dwy sifft ar  
waith yn ystod y cyfnod hwn, 7am - 3pm  
a 3pm - 11pm, saith diwrnod yr wythnos,  
365 diwrnod y flwyddyn.

2014-15 2015-16

Ebr 251 243

Mai 257 222

Meh 270 223

Gorff 271 246

Awst 279 257

Medi 235 273

Hyd 247 273

Tach 242 251

Rhag 265 232

Ion 268 250

Chwef 234 238

Maw 240 273

Cyfanswm 3059 2981

Tabl 1:  Codymau cod 17 fesul mis ar gyfer  
 Sir Ddinbych

Pwysau yn ystod y Gaeaf
O ganlyniad i’r pwysau gaeafol yn gynnar 
yn Ionawr 2017 galwyd cyfarfod o’r Grŵp 
Cydgysylltu Strategol, ac yn ystod y cyfarfod hwn 
bu i gydweithwyr golau glas ac iechyd ystyried y 
math o gefnogaeth y gellid ei gynnig i gynorthwyo 
WAST a’r Bwrdd Iechyd yn ystod cyfnodau prysur 
dros ben.

O ganlyniad i’r effaith gadarnhaol a gafodd y TCC 
penderfynwyd rhoi ail dîm ar waith dros gyfnod 
penodol, sef cyfnod o bythefnos i ddechrau arni.

Yn dilyn y galw pellach a rhagor o waith 
dadansoddi rhoddwyd yr Ail Dîm Cymorth 
Cymunedol (TCC2) ar waith yn ardaloedd 
Wrecsam a Sir y Fflint. Lleolwyd y tîm yng 
Nghanolfan Adnoddau’r Gwasanaethau 
Ambiwlans a Thân (AFSRC) yn Wrecsam.

Diddymwyd y TCC2 wedi i’r pwysau ehangach ar 
y system leihau. Fodd bynnag, penderfynwyd y 
byddai’r tîm yn parhau i ymateb i ddigwyddiadau 
yn Wrecsam a Sir y Fflint os oeddent ar gael. 

Tabl 2: Codymau cod 17 fesul amser o’r diwrnod ar gyfer Sir Ddinbych

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cyfanswm %

Llun 13 11 8 12 10 9 11 12 19 30 24 15 29 31 27 17 19 21 26 16 12 16 9 11 408 2.3%
Maw 12 15 8 6 9 7 8 16 18 15 25 16 23 19 24 32 23 22 26 14 21 14 12 18 403 2.3%
Mer 15 6 21 8 11 7 15 13 16 26 25 22 20 23 24 22 13 25 18 14 27 21 17 12 421 2.4%
Iau 10 13 15 7 6 7 13 10 20 17 21 27 16 21 17 19 26 20 32 16 17 15 10 12 387 2.2%

Gwe 11 15 13 9 14 15 12 17 24 16 22 24 28 26 19 20 17 20 34 21 23 28 13 17 458 2.6%
Sad 22 16 16 8 14 5 10 11 17 13 14 26 31 21 18 25 24 25 22 20 22 19 28 25 452 2.6%
Sul 18 23 19 16 7 13 8 9 16 22 22 25 34 25 26 33 20 15 18 22 17 18 14 12 452 2.6%

Cyfanswm 101 99 100 66 71 63 77 88 130 139 153 155 181 166 155 168 142 148 176 123 139 131 103 107 2,981
% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.7% 0.8% 0.9% 0.9% 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
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Gweithgarwch
Dangosyddion perfformiad

Cyn lansio’r tîm nodwyd set o ddangosyddion perfformiad o bersbectif amlasiantaethol. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 

Gwasanaeth Tân ac achub
• Y codymau dianaf yr aethpwyd atynt – lleoliad

• Y codymau dianaf yr aethpwyd atynt - natur y digwyddiad

• Nifer yr archwiliadau diogelwch cartref

• Ymyraethau a osodwyd

• Heb fynd at yr alwad – y rhesymwaith

• Anghenion gofal cartref 

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
• Ystadegau galwadau

• Diweddariad galw allan

• Derbyniadau i’r ysbyty

• Aros yn y cartref

• Diwrnod ac amser y galwadau codymau

• Lleoliad y codymau yn y cartref

• Rheswm dros y codwm

• Ymatebion holiaduron profiad y claf

• Nifer y galwadau yr aeth ambiwlans brys atynt yn y gorffennol a nawr y TCC

• Nifer y pryderon blaenorol a chyfredol a dderbyniwyd yn dilyn codymau dianaf

• Canlyniadau’r cleifion

Heddlu Gogledd Cymru
• Nifer yr archwiliadau atal troseddu

• Archwiliadau lles a gwblhawyd ar gyfer pobl a ystyrir fel pobl fregus  
 a phobl y mae teulu/ffrindiau wedi adrodd pryder amdanynt

• Helpu i chwilio am bobl sydd ar goll o’r cartref

Un Pwynt Mynediad Conwy a Sir Ddinbych
• Nifer yr atgyfeiriadau i’r llwybr codymau

• Canlyniadau’r cleifion
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Ein perfformiad

Rhwng 1 Awst 2016 a 31 Mawrth 2017 fe dderbyniodd y TCC 406 o alwadau.

Cyfanswm o 

o alwadau am 
godymau

406

Fe aeth y tîm at 375 o’r galwadau hyn ac ar 
360 achlysur llwyddodd y tîm i ddelio gyda’r 
digwyddiad heb unrhyw gefnogaeth bellach 
gan WAST, ac eithrio cau’r digwyddiad 
drwy’r ddesg glinigol. Mae hyn yn awgrymu 
bod y system sydd gan glinigwyr WAST ar 
waith ar gyfer brysbennu digwyddiadau yn 
llwyddiannus a bod y tîm wedi ei anfon i 
ddigwyddiadau a oedd yn cyd-fynd â lefel yr 
hyfforddiant yr oedd aelodau’r tîm wedi  
ei dderbyn.

Ar 22 achlysur fe newidiodd y sefyllfa cyn i’r 
tîm gyrraedd ac felly nid oedd yn rhaid iddynt 
fynd at yr alwad, naill ai oherwydd bod yr 
unigolyn wedi llwyddo i godi neu oherwydd 
bod anaf wedi ei gofnodi. 

Nid oedd y tîm ar gael i ymateb ar naw 
achlysur. Ar un achlysur roedd hyn 
oherwydd bod problem gyda cherbyd ac  
ar yr achlysuron eraill roedd y tîm eisoes  
wedi ymrwymo i ddigwyddiad arall.

Aethpwyd at 
gyfanswm o 

o godymau375

Tîm wedi mynychu

Wedi eu hanfon 
yn ôl cyn cyrraedd

TCC ddim ar gael

375

22 9

Ffigwr 1: Cyfanswm y galwadau yn ystod y cyfnod peilot

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam
190

141

34
10

Ffigwr 2: Cyfanswm y codymau yr aethpwyd atynt yn ystod y peilot
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Llwyddwyd i ddelio gyda 96% o’r galwadau 
heb ymyrraeth bellach a chafodd y claf 
aros yn y cartref. Ar adeg pan mae ysbytai 
yn wynebu pwysau sylweddol fe all 
ymateb prydlon gan y TCC helpu i leihau 
derbyniadau i adrannau brys o ganlyniad  
i anghenion gofal cartref.

Roedd yn rhaid anfon cleifion i’r ysbyty  
ar 15 achlysur, oherwydd:

• bod y TCC wedi darganfod anaf ar  
 ôl cyrraedd, neu

• roedd yr alwad wedi ei thrin gan  
 barafeddygon i ddechrau arni oherwydd  
 bod anaf ond galwyd y TCC yn hytrach  
 nag ail ambiwlans i’w cynorthwyo

Ar gyfartaledd 26 munud oedd yr amser 
cyrraedd yn ystod y peilot. Cyn rhoi’r TCC 
ar waith, oherwydd y galw a’r pwysau ar 
ysbytai roedd yn rhaid i alwadau is-aciwt 
megis codymau dianaf aros oriau cyn 
derbyn cyswllt wyneb yn wyneb. 

Roedd hyn yn aml iawn yn arwain at 
ychwaneg o broblemau iechyd neu ofal 
cartref, ac yn aml iawn roedd yn rhaid i 
gleifion gael eu hanfon i’r ysbyty wedi i 
adnoddau WAST gyrraedd. 

Prif Ganfyddiadau

1  Yn achos mwyafrif y galwadau, 
llwyddodd y TCC i ddelio gyda’r 
digwyddiad heb orfod galw WAST 
allan am gefnogaeth bellach, sy’n 
awgrymu bod y galwadau wedi 
cael eu brysbennu’n briodol. 

2 Nid oedd y TCC ar gael i fynychu 
ar naw achlysur.

3 Roedd profiad y cleifion yn 
gadarnhaol, a llwyddodd y rhan 
fwyaf ohonynt i aros yn y lle yr 
oeddent eisiau bod - y cartref.

4 Mae’n bosib y gallai amser 
ymateb cyflymach leihau 
derbyniadau drwy atal cyflyrau 
meddygol neu anghenion gofal 
iechyd rhag datblygu o ganlyniad 
i dreulio cyfnod hir ar y llawr yn 
dilyn codwm.

Argymhellion

1 Cynnal arolwg o’r data sydd gan 
WAST ynghylch codymau i weld 
a gafodd yr holl alwadau addas 
eu trosglwyddo i’r TCC, ac oes 
oedd rhai codau eraill a fyddai 
wedi bod yn addas ar gyfer y 
TCC.

2 Ystyried cynyddu capasiti ymateb 
y TCC i’w alluogi i fynd at fwy nag 
un digwyddiad ar yr un pryd dros 
ardal ehangach. 

Aros yn y cartref Mynd i’r ysbyty

360

15

Ffigwr 3: Y Canlyniadau i’r claf
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Canfyddiadau Allweddol

5 Digwyddodd nifer uchel o’r codymau mewn ardaloedd mwy poblog yng Nghonwy 
a Sir Ddinbych, mewn lleoliadau arfordirol lle mae mwy o bobl hŷn yn byw mewn 
cymunedau i bobl sydd wedi ymddeol.

6 Digwyddodd mwyafrif y codymau wrth i’r claf gwblhau gweithgaredd mecanyddol 
neu symud o un lle i’r llall.

7 Roedd nifer fechan o gleifion wedi syrthio o ganlyniad i broblem feddygol.

8 Llwyddodd y TCC i gynorthwyo pobl a oedd methu codi o gadair neu wely.

Argymhellion

3 Ystyried safleoedd ychwanegol ar gyfer lleoli’r TCC yn y dyfodol gan ystyried 
priffyrdd a chymunedau mwy poblog

4 Sicrhau bod y bobl hynny sydd wedi cael eu nodi fel unigolion sydd mewn perygl 
o gael codwm yn ystod archwiliad ‘Diogel ac Iach’ yn cael eu hatgyfeirio at yr 
asiantaethau perthnasol i wneud yn siŵr bod eu pecyn gofal cyfredol yn cwrdd  
â’u hanghenion.

5 Ystyried gweithgareddau ychwanegol y gall y TCC eu cyflawni er mwyn galluogi  
i gleifion aros yn eu cartrefi’n hwy.

Lleoliad y digwyddiadau
O’r 375 o ddigwyddiadau yr aethpwyd 
atynt, roedd y nifer uchaf yn Abergele yng 
Nghonwy, ac yna’r Rhyl yn Sir Ddinbych a 
Bae Colwyn yng Nghonwy. Mae’n amlwg o 
edrych ar y map ar y dde bod y nifer uchaf 
o godymau wedi digwydd mewn ardaloedd 
poblog.

Yn ystod y cyfnod peilot ni chafwyd llawer 
o alwadau o ardaloedd gwledig. Mae mwy 
o bobl hŷn yn y trefi mawr ar hyd arfordir 
Conwy a Sir Ddinbych yn byw mewn cartrefi 
i bobl sydd wedi ymddeol, tra bod pobl o 
gymunedau amaethyddol, gwledig yn parhau 
i fod yn weithgar a byw’n annibynnol, ac o 
ganlyniad maent yn llai tebygol o ddioddef 
codymau.  

Fodd bynnag, nid yw codymau’n anochel 
ac nid oed yw’r unig reswm dros y codymau 
hyn. Yn aml iawn, mae nifer o achosion neu 
ffactorau risg yn gysylltiedig â chodymau. 
Wrth i’r risgiau gynyddu, mae’r risg o 
godymau hefyd yn codi.

Natur y digwyddiadau
Pan ofynnwyd i’r cleifion pam eu bod wedi 
syrthio, dywedodd y rhan fwyaf eu bod 
wedi naill ai lithro neu golli cydbwysedd. 
Ar 19 achlysur roedd cyflwr meddygol wrth 
wraidd y codwm, ond roedd 346 o godymau 
neu 93% o ganlyniad i faglu, llithro, colli 
cydbwysedd neu oherwydd bod eu coesau 
wedi gwegian wrth symud o un lle i’r llall, 
y cyfeirir ato gan glinigwyr fel problem 
fecanyddol. 

Cyfeiriwyd at ddeg claf fel ‘arall’ sydd yn 
cyfeirio at gleifion sydd wedi galw am 
gymorth, ond heb syrthio, ond eu bod angen 
help i godi oddi ar gadair, o’r car, oddi ar y 
toiled neu o’r gwely. 

Ffigwr 4: Lleoliad daearyddol y codymau yn ystod y peilot
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Ffigwr 5: Lleoliad codymau fesul ystafell

Canfyddiadau Allweddol

9 Digwyddodd y codymau dianaf 
yn y lolfa a’r ystafell wely gan 
amlaf.

10 Roedd nifer y codymau yn yr 
ystafell ymolchi yn isel, ond 
gellir damcaniaethu bod mwy 
o debygolrwydd o ddioddef 
anaf yn dilyn codwm yn yr 
ystafell ymolchi ac felly mae’n 
llai tebygol mai’r TCC fyddai’r 
ymateb mwyaf addas.

Argymhellion

6 Ystyried y rôl y gallai’r TCC ei 
chwarae o ran cefnogi timau 
addasu cartrefi i osod offer 
ataliol megis canllawiau yn y 
mannau hynny lle mae pobl yn 
fwy tebygol o syrthio. 

Ymhle yn y cartref?
Yn ystod y peilot bu i’r TCC fynd at 
amryw o godymau dianaf, gyda’r 
mwyafrif yn digwydd yn yr ystafell wely 
(34%) a’r lolfa (34%).

Er bod nifer y codymau yn yr ystafell 
ymolchi yn isel, mae’n bosib bod y 
tebygolrwydd o ddioddef anaf wrth 
syrthio yn yr ystafell ymolchi yn uwch 
ac felly byddai WAST wedi ymateb 
yn y rhan fwyaf o’r achosion hyn, gan 
olygu na fyddai’r alwad wedi bod yng 
nghwmpas y TCC.

Ystafell Ymolchi 
12% Ystafell Wely

34%

Arall 
5%

Cyntedd / Grisiau
6% / 1%

Y Gegin
6%

Lolfa 
34%

Ystafell Fwyta
2%
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Amser o’r dydd
Er ei bod hi’n amlwg o edrych ar y tablau ar y 
dde bod codymau dianaf wedi eu gwasgaru 
yn gymharol gyfartal drwy gydol yr wythnos, 
dengys bod nifer uwch yn digwydd gynharaf 
yn yr wythnos. 

Awgrymwyd, yn anecdotaidd, er bod 
perthnasau ar gael i gefnogi pobl hŷn yn 
ystod y penwythnos bod gofyn ar i bobl hŷn 
fod yn fwy annibynnol ddechrau’r wythnos 
oherwydd bod y perthnasau sy’n eu cefnogi 
wedi dychwelyd i’r gwaith, a bod mwy o 
godymau yn gysylltiedig â phroblemau 
mecanyddol o ganlyniad.  

O ran yr adeg o’r dydd pan dderbyniwyd 
mwy o alwadau oherwydd codymau dianaf, 
gwelwyd cynnydd sylweddol rhwng 10am 
a hanner dydd, sydd o bosib oherwydd bod 
gofalwyr ar gael i wneud yr alwad.

Roedd y cyfnod prysuraf fel arfer yn ystod y 
bore a gyda’r nos wrth i bobl godi neu fynd i’r 
gwely rhwng 7am a 11am ac eto rhwng 6pm 
a 10pm.

Diwrnod Nifer y 
Galwadau

Dydd Llun 63

Dydd Mawrth 70

Dydd Mercher 60

Dydd Iau 55

Dydd Gwener 37

Dydd Sadwrn 40

Dydd Sul 50

Cyfanswm 375

Tabl 3: Cyfanswm y codymau yn ôl diwrnod Tabl 4: Cyfanswm y codymau yn ôl amser  
 o’r dydd

Amser  
o’r dydd

Nifer y 
Galwadau

7 22

8 24

9 25

10 35

11 32

12 15

13 18

14 26

15 24

16 26

17 14

18 22

19 27

20 27

21 23

22 15

Cyfanswm 375

Canfyddiadau Allweddol

11 Wrth ddadansoddi’r gwahanol 
ddiwrnodau pan ddigwyddodd 
mwyafrif y codymau dangoswyd 
cynnydd ar ddechrau’r wythnos 
waith. 

12 Wrth edrych ar yr amser o’r 
dydd pan ddigwyddodd mwyafrif 
y codymau dangoswyd cynnydd 
sylweddol rhwng 10am a hanner 
dydd.

Argymhellion

7 Cynnal arolwg manwl o’r 
gwahanol drefniadau cefnogi 
sydd ar waith gan ddarparwyr 
gofal i bobl sydd mewn perygl 
o gael codwm ar wahanol 
ddyddiau o’r wythnos ac ar 
wahanol adegau o’r diwrnod. 
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Proffil oedran

O’r 375 o ddigwyddiadau yr aethpwyd atynt, fe ddeliodd  
y TCC â 360 o godymau dianaf.

Roedd oed y cleifion yn amrywio o 33 i 101, a’r cyfartaled 
oedran oedd 80. 

33

101

57% 43%

Proffil rhyw

O ran rhyw, roedd 57% o’r rhai a 
gafodd godwm a heb eu hanafu  
yn ferched, a 43% yn ddynion.

Canfyddiadau Allweddol

13 Er bod ystod oedran y rhai a syrthiodd 
yn cynnwys pobl mor ifanc â 33 gyda 
chyflyrau iechyd, roedd mwyafrif y rhai 
a syrthiodd dros 80.

14 Roedd codymau yn uwch ymhlith 
merched na dynion. Mae’r 
gwahaniaeth canraddol rhwng 
merched a dynion yn uwch na’r 
gwahaniaeth o ran poblogaeth.

Argymhellion

8 Targedu ymyraethau gan gynnwys 
archwiliadau ‘Diogel ac Iach’ tuag at 
bobl 80 oed a hŷn, gan eu bod mewn 
mwy o berygl o ddioddef codwm, tân 
neu drosedd.

9 Comisiynu ymchwil i weld pam fod 
merched yn fwy tebygol o gael codwm 
o gymharu â dynion neu pam fod 
merched yn llai tebygol o fod yn ddigon 
cryf i godi eu hunain.
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Gweithgareddau Ataliol
Pan nad ydynt yn ymateb i ddigwyddiadau dianaf, mae’r TCC  
yn cymryd rhan weithredol mewn gweithgareddau ataliol.

Mae’r gwasanaeth tân ac achub wedi 
bod yn cynnal archwiliadau diogelwch 
mewn cartrefi ers tro. Fe’i gelwid yn 
Archwiliadau Diogelwch Cartref ar un 
adeg ond fe’i gelwir yn archwiliadau 
‘Diogel ac Iach’ erbyn hyn ac maent yn 
cynnwys:

•  Cwblhau asesiad risgiau tân a gosod 
larymau mwg neu offer ataliol eraill os oes 
angen

• Cwblhau asesiad risgiau rhag codymau

• Darparu cyngor atal troseddu

• Defnyddio methodoleg yr ymyrraeth fer  
 ‘Gwneud i Bob Cyswllt Gyfri’ wrth drafod  
 dewisiadau ffordd o fyw.

• Darparu cyngor diogelwch ffyrdd ar gyfer  
 gyrwyr hŷn

Yn ystod y peilot fe gyflawnodd y TCC 621 
o archwiliadau gan osod larymau mwg ac 
offer ataliol.

Fe aeth y TCC at 33 o atgyfeiriadau risg 
uchel, wedi i wybodaeth gan HGC awgrymu 
bod y preswylydd mewn perygl o ddioddef 
tân bwriadol, yn dilyn bygythiadau.

Yn ddiweddar fe dderbyniodd y TCC 
hyfforddiant pwrpasol gan ymgynghorydd 
chwilio HGC (POLSA) i’w galluogi i ymuno 
gyda staff hyfforddedig a’r heddlu i chwilio 
am bobl fregus sydd wedi mynd ar goll. 

Canfyddiadau Allweddol

15 Pan nad ydy’r TCC yn delio 
gyda digwyddiadau dianaf mae 
ganddynt y gallu i gwblhau 
gweithgareddau ataliol i 
gynorthwyo asiantaethau 
amrywiol.

Argymhellion

10 Ehangu gweithgareddau’r TCC 
gan gynnwys helpu i chwilio 
am bobl sydd ar goll o’r cartref, 
a chynorthwyo HGC gyda 
phryderon ynghylch diogelwch.

11 Targedu gweithgareddau ataliol 
ar gyfer y bobl hynny sydd 
mewn mwy o berygl o syrthio 
eto ar adegau penodol o’r 
diwrnod.
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Y Gymraeg
Mae gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru bellach yn ddarostyngedig i 
ofynion Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 2) 2016. 

Mae’r safonau wedi eu drafftio i 
ganolbwyntio ar y canlynol:

• Gwella’r gwasanaethau Cymraeg y gall  
 siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn  
 gan sefydliadau 

• Cynyddu’r defnydd y mae pobl yn ei  
 wneud o wasanaethau Cymraeg

• Ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth  
 yw eu dyletswyddau o ran y Gymraeg

• Sicrhau cysondeb o ran y dyletswyddau  
 sydd wedi eu gosod ar sefydliadau o’r  
 un sector

Cafodd aelodau’r TCC eu recriwtio a’u 
dethol gyda’r safonau hyn mewn golwg 
ac er nad oes safon benodol wedi ei 
gosod ar y Gwasanaeth ar gyfer darparu 
gwasanaethau Cymraeg yn ystod achosion 
brys, er mwyn gwella’r gwasanaeth y gall 
siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn, ar 
90% neu 338 achlysur, cafodd y claf gynnig 
gwasanaeth dwyieithog. 

Gwasanaeth atal yn dilyn codwm
Yn draddodiadol wedi i ambiwlans gael ei anfon at glaf dianaf, dim 
ond cyfnod byr iawn sydd gan staff i drafod pryderon a chwblhau 
asesiadau risg cynhwysfawr gyda chleifion cyn eu hatgyfeirio a 
symud ymlaen i’r alwad frys nesaf.

Fodd bynnag, fe all y TCC dreulio mwy o amser gyda’r cleifion hyn; 
i ddeall eu hanghenion neu bryderon, gwneud yn siŵr eu bod mor 
ddiogel â phosib cyn gadael ac, ar ôl trafod gyda’r claf, eu hatgyfeirio 
at yr asiantaeth fwyaf addas drwy’r llwybrau atgyfeirio cytunedig.

O ganlyniad roedd yn addas i’r tîm yn ystod 311 (83%) o  
ddigwyddiadau gwblhau archwiliad ‘Diogel ac Iach’ ac yn  
ystod 274 (73%) o ddigwyddiadau darparwyd cyngor ac offer  
atal troseddu.

Canfyddiadau Allweddol

16 Gan fod y TCC yn gallu ymateb i ddigwyddiadau yn 
gyflym, mae’r tîm fel arfer yn gallu cynnal ‘Archwiliad 
Diogel ac Iach’ gyda chleifion.

17 Mae’r TCC hefyd yn gallu treulio mwy o amser gyda’r 
claf. Trwy ddefnyddio’r egwyddorion ‘Ymyraethau Byr’ a 
‘Gwneud i Bob Cyswllt Gyfri’ maent yn gallu dod i ddeall 
yr hyn sydd wrth wraidd y codwm yn well a chymryd 
camau addas i atgyfeirio’r unigolyn.

Argymhellion

12 Ystyried gwella sgiliau’r TCC i alluogi’r staff i gwblhau 
asesiadau aml ffactorau, atgyfeirio cleifion ar gyfer 
ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, adolygiad 
meddyginiaethau neu unrhyw ymyraethau addas eraill.  
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Canlyniadau
Yn ystod y peilot roedd yn rhaid goresgyn heriau, ond drwy newid 
arferion gweithredol megis patrymau sifft a gwella’r gefnogaeth a’r 
oruchwyliaeth a oedd ar gael i’r tîm y mae gennym ni erbyn hyn fodel 
sydd yn barod i gael ei ehangu dros ardal ddaearyddol ehangach. 
Rydym yn hyderus ei fod yn addas i’r diben ac y bydd yn gwella’r 
gwasanaethau sydd yn cael eu darparu i gymunedau ledled  
Gogledd Cymru. 

Cafwyd nifer o ganlyniadau positif yn 
dilyn cyflwyno’r TCC. Maent yn cynnwys:

• Ymateb i godymau dianaf yn gyflymach

• Llai o dderbyniadau i’r ysbyty oherwydd  
 anghenion iechyd neu ofal cartref o  
 ganlyniad i aros am gyfnodau hir

• Llai o ymateb gan WAST, i’w caniatáu i  
 fynd at alwadau uwch-aciwt. 

• Arbedion sylweddol i’r pwrs cyhoeddus  
 ehangach.

• Profiad gwell i’r claf oherwydd eu bod yn  
 cael aros lle maent eisiau bod – y cartref

• Atal cyflyrau meddygol rhag gwaethygu  
 yn dilyn codwm

• Cwblhau archwiliadau ‘Diogel ac Iach’  
 integredig yn ystod yr alwad gyntaf, yn  
 hytrach na threfnu apwyntiadau pellach

• Cefnogaeth ychwanegol i WAST a’r  
 Bwrdd Iechyd pan fydd y system yn  
 dioddef pwysau ehangach 

• Wedi cynorthwyo WAST i gyflawni  
 Gweithred 31 yn eu Cynllun Integredig  
 Tymor Canolig “Archwilio ac ehangu’r  
 grwpiau cyd-ymateb sydd yn bodoli  
 yng Nghymru pa le bynnag y bo  
 hynny’n bosibl” 

• Gwella’r gwaith cydweithio gyda  
 phartneriaid a’r llwybrau atgyfeirio  
 rhwng asiantaethau, yn cynnwys Un  
 Pwynt Mynediad, Galw Gofal, y Bwrdd  
 Iechyd, Cyngor Iechyd Cymuned,  
 GTAGC, HGC ac awdurdodau lleol. 

• Cynorthwyo GTAGC i gyflawni’r targed o  
 ddarparu 20,000 o archwiliadau ‘Diogel ac  
 Iach’ yn ystod 2016/17.

• Cynorthwyo Awdurdod Tân ac Achub  
 Gogledd Cymru o ran darparu tystiolaeth  
 ar gyfer amcan 4 yn y ddogfen ‘Eich  
 Gwasanaeth Chi, Eich Dewis Chi’,  
 ‘Ymchwilio i’r posibilrwydd o wneud mwy  
 ar gyfer ein cymunedau’. 

• Ehangu rôl y gwasanaeth tân ac achub  
 yn unol â Fframwaith Cenedlaethol Tân ac  
 Achub Llywodraeth Cymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 yn nodi’r canlynol; Wrth 
wneud eu penderfyniadau, rhaid i gyrff 
cyhoeddus wneud yn siŵr eu bod yn ystyried 
yr effaith y gallent ei chael ar bobl sy’n byw 
eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.

Bydd disgwyliad arnynt i:

• Gydweithio’n well – Mae’r modd y mae’r  
 TCC yn dod â nifer o wahanol 
 wasanaethau at ei gilydd mewn un lle ac  
 ar yr un pryd a’r modd y maent yn gwneud 
 atgyfeiriadau addas yn arddangos arfer  
 da o ran cydweithio. 

• Cynnwys pobl sydd yn adlewyrchu’n  
 cymunedau – mae’r TCC yn cynnwys  
 pobl sydd yn byw a gweithio yng  
 Ngogledd Cymru. Mae’r timau’n gymysg o  
 ran eu rhyw ac maent yn gallu  
 cyfathrebu’n ddwyieithog gyda’r  
 cymunedau yr ydym ni’n eu gwasanaethu.  
 Yn ystod y peilot cynigwyd gwasanaeth  
 dwyieithog yn achos 90% o’r achlysuron. 

• Edrych ar y tymor hir yn ogystal â  
 chanolbwyntio ar heddiw – mae’r TCC yn  
 cyflawni gweithgareddau ataliol ac mae’n  
 addysgu cleifion ynghylch sut i atal  
 codymau yn y dyfodol. Mae hyn yn ffordd  
 o wneud yn siŵr bod y llwybrau atgyfeirio 
 cywir yn cael eu defnyddio i gefnogi   
 anghenion gofal y claf yn y dyfodol.

• Cymryd camau i atal problemau rhag  
 gwaethygu – mae asesiadau aml- 
 ffactorau a gosod offer ataliol yn rhan o’r 
 ymateb sydd ar gael yn ddiweddarach.

Mae dull y TCC yn cyd-fynd â’r 
egwyddorion gofal iechyd darbodus  
sydd yn helpu i:

•  gyflawni iechyd a llesiant y cyhoedd, 
cleifion a phobl broffesiynol a hynny fel 
partneriaid cydradd trwy gyd-gynhyrchiad, 
a phawb i weithio tuag ar yr un nod. 

• goflau am y rhai hynny sydd gan yr  
 anghenion iechyd mwyaf yn gyntaf, gan 
 wneud yn siŵr ein bod yn defnyddio’n  
 sgiliau a’n hadnoddau yn y modd mwyaf  
 effeithiol; mynd i’r afael â’r problemau sy’n  
 gysylltiedig â blaenoriaethu fel bod y rhai  
 hynny gyda’r anghenion mwyaf yn cael  
 eu cefnogi drwy dderbyn gofal cynnar  
 ac addas. 

• gwneud yr hyn sydd yn angenrheidiol,  
 dim mwy, dim llai: a pheidio â gwneud  
 dim niwed; darparu gofal yn seiliedig 
 ar y dystiolaeth o’r ‘hyn sy’n gweithio’ a’r  
 ‘hyn sydd ei angen’, ac sydd ddim yn 
 achosi niwed. 

• lleihau amrywiadau anaddas a defnyddio  
 ymarferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth 
 gyda chysondeb a thryloywder; mae  
 tystiolaeth ddeinamig a thryloywder  
 yn allweddol.
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Mae’r tîm hefyd yn cefnogi WAST i 
gyflawni amcanion y llwybrau gofal 
ambiwlans sydd wedi eu cynnwys yn 
y Cynllun Integredig Tymor Canolig ac 
sydd yn canolbwyntio ar:

•  Fy helpu i ddewis – Addysgu’r cyhoedd 
pan fyddant mewn angen ac egluro nad 
ydy’r ymateb mwyaf addas bob amser 
yn golygu anfon cerbyd ymateb brys 
ac y gallai’r TCC ymateb i’r alwad yn 
llwyddiannus. 

• Ateb fy ngalwad – Ateb a brysbennu’r  
 alwad yn gyflym ac anfon y TCC  
 ar unwaith.

• Dod i’m Gweld - Yr ymateb cywir ar yr  
 adeg gywir a sicrhau bod y TCC yn mynd  
 at yr alwad o fewn cyfnod byr.

• Rhowch driniaeth i mi – bydd y TCC yn  
 codi, asesu a chwblhau atgyfeiriadau 
 addas.

Mae’r TCC hefyd yn cynorthwyo WAST 
i arddangos tystiolaeth yn erbyn eu 
hamcanion i ‘Wella Gofal Iechyd’ ac ar gyfer 
‘Atal codymau a derbyniadau i’r ysbyty - 
Model ymateb glinigol newydd a llwybrau 
gofal amgen’ a ‘Darparu gwasanaethau ar 
gyfer godymau dianaf’.

Yn ystod y peilot roedd yn rhaid goresgyn 
heriau, ond drwy newid aferion gweithredol 
megis patrymau sifft a gwella’r gefnogaeth 
a’r oruchwyliaeth a oedd ar gael i’r tîm y mae 
gennym ni erbyn hyn fodel sydd yn barod 
i gael ei ehangu dros ardal ddaearyddol 
ehangach. Rydym yn hyderus ei fod yn 
addas i’r diben ac y bydd yn gwella’r 
gwasanaethau sydd yn cael eu darparu i 
gymunedau ledled Gogledd Cymru. 

Pe byddem yn cychwyn arni heddiw i 
ddylunio gwasanaeth brys o’r newydd, 
mae’n amlwg y byddai’r model tri 
gwasanaeth yn wahanol. Er bod manteision 
sylweddol o gael gwasanaethau arbenigol 
y mae hefyd heriau i’w goresgyn, er 
enghraifft, gweithio heb ymwneud ag eraill 
a diffyg cyfathrebu rhwng partneriaid mewn 
perthynas ag anghenion y cymunedau yr 
ydym ni’n eu rhannu.

Mae’r bartneriaeth waith sydd wedi bod 
yn weithredol yng Ngogledd Cymru ers 
sefydlu tîm Atal ac Ymateb y tri gwasanaeth 
wedi golygu chwilio am y cyfleoedd gorau 
i roi dinasyddion yn gyntaf ac ystyried y 
canlyniadau fel un o’r prif flaenoriaethau, a, 
thrwy wneud hyn, mae’r TCC wedi llwyddo 
i leihau biwrocratiaeth a mân reolau a 
dymchwel rhwystrau rhwng gwasanaethau 
cyhoeddus sydd yn gweithio tuag at yr un 
amcanion yn y pen draw. Mae’r TCC yn 
enghraifft bwerus o’r hyn y gellir ei gyflawni 
er budd yr holl asiantaethau sydd yn dod 
at ei gilydd gyda gofynion sydd wedi eu 
diffinio’n glir i sicrhau bod pethau’n cael eu 
cyflawni.

Mae’r peilot wedi cael effaith sylweddol 
yng Nghonwy a Sir Ddinbych a’r cyfle 
nesaf i ‘sicrhau bod pethau’n cael eu 
cyflawni’ yw ehangu’r model arloesol hwn 
sy’n trawsnewid gwasanaethau ar draws 
Gogledd Cymru yn 2017.

Technoleg NEWYDD

•  Er bod y rheolaeth glinigol a’r broses 
brysbennu wedi bod y gadarn drwy gydol y 
peilot, mae’r dechnoleg ar gael i’n galluogi 
i roi dulliau diogelu ychwanegol a sicrwydd 
pellach ar waith o bersbectif clinigol. 

•  Mae’r dechnoleg yn galluogi i ymarferwyr 
nad ydynt yn glinigwyr gysylltu cleifion 
i ddyfeisiadau sydd yn cyfathrebu â 
phecynnau ar gwmwl ac sydd yn darparu 
ystadegau hanfodol mewn amser real o 
leoliadau anodd eu cyrraedd, er mwyn 
galluogi i glinigwyr wneud penderfyniad 
mwy gwybodus ynglŷn ag anghenion y 
claf.

Argymhellion

13 Archwilio’r dechnoleg sydd 
ar gael mewn perthynas â 
monitro cleifion a thelemetreg; 
i gefnogi asesiadau clinigol 
‘Clywed a Thrin’ mwy 
gwybodus.
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96%
cynorthwywyd  
gan y TCC…

heb fod angen unrhyw 
gefnogaeth ymateb 
bellach gan WAST…

“ Roedd merch y claf  
yn bresennol drwy  
gydol y digwyddiad  
gan fod ei mam yn  
fyddar, newydd golli  
ei golwg ac yn dioddef 
o ddementia. Roedd 
y profiad yn rhagorol 
o ran effeithlonrwydd, 
sgil, hiwmor a 
phroffesiynolrwydd.”

“ Cawsom ein diweddaru 
drwy gydol y broses  
a’n gwahodd i wylio’r 
broses gyfan. Cafodd  
y ddau ddyn argraff  
dda arnom. Cawsom  
ein trin gyda pharch  
bob amser ac mi fuaswn 
yn falch o’u croesawu  
yn ôl i’m cartref.”

“ Am wasanaeth gwych a 
phrosiect gwerth chweil! 
Mae’n amlwg yn lleddfu’r 
baich oddi ar alwadau 
999 brys ac mae mawr 
ei angen. Roedd y ddwy 
ddynes yn wych, a hoffwn 
ddiolch yn fawr iddynt.”

“ Dim ond eisiau cyfleu fy ngwerthfawrogiad a’m diolch 
i’r TCC am eu help pan roeddwn i’n delio gyda galwad 
yn yr RRV yn y Rhyl ar y 15fed o Chwefror... Roedden 
nhw’n wych, cefais fy siomi ar yr ochr orau. Roedd y 
ddau o gymorth ac yn glên gyda’r claf...Dyma oedd 
y tro cyntaf i mi ddefnyddio’r TCC i’m cynorthwyo a 
fedra i wneud dim ond eu canmol. Fe ddylai criwiau eu 
defnyddio’n amlach yn ddi-os.”

“ Oherwydd asesiad rhagorol y tîm wrth symud claf 
ac ar ôl sylwi bod ei goes wedi chwyddo a’i bod yn 
boeth a thynn fe wnaethon nhw alw ar i’r claf gael 
asesiad pellach. Aethpwyd â’r claf i’r Uned Frys gan 
fod ganddo glot (thrombosis gwythiennau dwfn), ac yn 
ei farn ef oni bai bod y tîm wedi bod yn ddigon doeth i 
alw am asesiad pellach fe allai fod wedi dioddef anaf 
mwy difrifol o lawer.”

Adborth  
positif gan 
Barafeddygon…

Yn ogystal â’r adborth 
gan gleifion, cafwyd 
adborth positif gan 
barafeddygon WAST ar 
yr adegau hynny pan 
roeddent yn bresennol.

Tystebau


