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Cyflwyniad 
 
Cyhoeddir yr adroddiad hwn dan adran 16 Deddf Ombwdsmon 
Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005.  
 
Yn unol â darpariaethau’r Ddeddf, mae’r adroddiad yn ddienw er mwyn 
sicrhau, hyd y bo modd, bod unrhyw fanylion a allai olygu bod modd adnabod 
unigolion wedi cael eu newid neu eu hepgor. Mae’r adroddiad felly’n cyfeirio 
at yr achwynydd fel Ms C.   
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Crynodeb 
 
Cwynodd Ms C am y gofal a gafodd ei thad, Mr D, pan gafodd ei dderbyn i 
Ysbyty Gwynedd.  Cwynodd Ms C nad oedd achos marwolaeth Mr D wedi’i 
gofnodi’n gywir.  Cwynodd Ms C hefyd am y modd yr ymdriniwyd â’i chŵyn a’r 
cyfnod o amser a gymerwyd i roi ymateb iddi.  
 
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Mr D o safon 
resymol.  Ni wnaeth y Bwrdd Iechyd fonitro cyflwr Mr D yn ddigonol a bu i’r 
Bwrdd Iechyd golli sawl cyfle i ddwysáu ei ofal.  Pe byddai gofal Mr D wedi 
cael ei ddwysáu’n briodol, mae’n bosibl y gellid bod wedi osgoi ei farwolaeth.  
 
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y ffurflen a gyflwynwyd i’r Crwner gan y 
Bwrdd Iechyd yn adlewyrchu achos marwolaeth Mr D yn gywir.  Canfu’r 
Ombwdsmon hefyd fod yr ymdriniaeth â’r gŵyn yn wael, y cyfnod o amser a 
gymerwyd i ymdrin â’r gŵyn yn afresymol ac nad oedd yr ymateb terfynol yn 
cynnwys yr Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi 
dweud y byddai’n ei ddarparu.  
 
Cadarnhaodd yr Ombwdsmon y gŵyn ac argymell y dylai’r Bwrdd Iechyd:   
 

a) Gynnal archwiliad NEWS (Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol). Dylai 
hwn gynnwys hapsampl o isafswm o 10% o’r sgoriau NEWS a 
gofnodwyd ar y ward yn y tri mis diwethaf. Os oes aelodau o’r staff a 
fu’n ymwneud â chofnodi sgoriau NEWS Mr D bellach yn gweithio 
mewn ardal wahanol, dylai’r archwiliad hefyd gynnwys sampl o’u 
gwaith presennol.  Os canfyddir anghysonderau, dylid paratoi cynllun 
gweithredu i unioni hyn.  

 
b) Rhannu’r adroddiad hwn â’r staff nyrsio fu’n ymwneud â’r achos hwn.  

Dylid rhoi hyfforddiant NEWS a gweithdrefnau uwchgyfeirio i’r 
aelodau hynny o staff.  

 
c) Sicrhau bod system drosglwyddo drwyadl ar waith a bod yr holl 

gleifion sy’n ddifrifol wael yn cael eu gweld yn ddyddiol gan 
gofrestrydd (neu rywun ar lefel uwch), gan gynnwys ar benwythnosau 
a gwyliau.  
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d) Rhannu’r adroddiad hwn â’r meddygon fu’n ymwneud â’r achos hwn.  
Yna dylai’r meddygon adolygu’r adroddiad a’r nodiadau meddygol 
gyda’u gwerthuswr er mwyn canfod meysydd lle gellid gwella arferion 
gwaith.  

 
e) Trafod yr achos hwn â’r Crwner, ac ar sail y drafodaeth honno cynnal 

archwiliad (isafswm hapsamplu o 10%) o ffurflenni atgyfeirio i’r 
crwner ar gyfer y tri mis diwethaf.  Os canfyddir anghysonderau neu 
wallau, dylid paratoi cynllun gweithredu i fynd i’r afael â hwy; gallai 
hyn gynnwys cyflwyno system adolygu neu hyfforddiant ychwanegol 
ar gyfer y meddygon sy’n paratoi’r ffurflenni.  

 
f) Dylai’r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol adolygu’r ymdriniaeth 

â’r gŵyn yn yr achos hwn.  Dylai’r adolygiad geisio canfod beth 
ddigwyddodd i’r Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol.   

 
g) Ymddiheuro i Ms C a’i theulu am y methiannau a nodwyd yn yr 

adroddiad hwn.  Dylid cynnig cyfarfod â’r Prif Weithredwr neu’r 
Cyfarwyddwr Meddygol a Nyrsio i Ms C.  

 
h) Gwneud taliad o £10,000 i Ms C i gydnabod y trallod a’r ansicrwydd a 

achoswyd gan y methiannau clinigol a nodwyd yn yr adroddiad hwn.  
Mae’r taliad hwn hefyd yn gydnabyddiaeth o’r amser a dreuliwyd a’r 
ymdrech a wnaed i ddilyn hynt y gŵyn hon, oherwydd y methiannau 
o ran ymdrin â’r gŵyn a nodwyd yn yr adroddiad hwn.  
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Y gŵyn 
 
1. Mae Ms C yn cael ei chyflogi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(“y Bwrdd Iechyd”) ac mae’n ymwneud â thrin cwynion yn ei gwaith.  Cwynodd 
imi am y gofal a roddwyd i’w thad, Mr D, yn Ysbyty Gwynedd (“yr Ysbyty”), sydd 
yn ardal y Bwrdd Iechyd.  Cwynodd:  
 

I. Nad oedd y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Mr D yn ystod ei arhosiad yn yr 
Ysbyty o safon resymol.  Dywedodd Ms C fod y Bwrdd Iechyd wedi methu 
canfod a thrin y dirywiad yn ei gyflwr; pe byddai wedi gwneud hynny, 
gallai’r canlyniad fod wedi bod yn wahanol.   

 
II. Mae ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn yn nodi bod Mr D wedi marw o 

ganlyniad i ataliad y galon, ond ni nodir hyn ar y dystysgrif marwolaeth, ac 
ni cheir ychwaith unrhyw gyfeiriad at sepsis nac anaf i’r arennau, er bod 
diagnosis o’r ddeubeth hynny.  

 
III. Cymerodd y Bwrdd Iechyd gyfnod afresymol o amser i ymateb i’r gŵyn.  

Dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod wedi ymgymryd ag Adroddiad ar 
Ddigwyddiad Difrifol, ond methodd ddarparu copi i Ms C, er ei fod yn 
datgan yn ei ymateb i’r gŵyn fod yr Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol 
wedi’i gynnwys.  

 
Yr ymchwiliad 
 
2.  Cefais sylwadau a chopïau o ddogfennau perthnasol, gan gynnwys 
cofnodion clinigol Mr D, gan y Bwrdd Iechyd ac ystyriais y rheini ar y cyd â’r 
dystiolaeth a ddarparwyd gan Ms C.  Cefais hefyd gyngor gan ddau o 
Gynghorwyr Proffesiynol yr Ombwdsmon (mae “Y Cynghorydd Cyntaf”, 
Dr Ian Woolhouse, yn Ymgynghorydd profiadol ym maes 
Meddygaeth Anadlol a Chyffredinol ac mae “Yr Ail Gynghorydd”, 
Gemma Ellis, yn Nyrs Gofrestredig brofiadol).  Nid wyf wedi cynnwys pob 
manylyn yr ymchwiliwyd iddo yn yr adroddiad hwn, ond yr wyf yn fodlon na 
chafodd unrhyw beth arwyddocaol ei anwybyddu. 
 
3.  Cafodd Ms C a’r Bwrdd Iechyd ill dau gyfle i weld fersiwn drafft o’r 
adroddiad hwn a chyflwyno sylwadau arno cyn i’r fersiwn terfynol gael ei 
gyhoeddi.  
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Canllawiau perthnasol 
 
4. Mae’r cynghorwyr a minnau wedi rhoi sylw i nifer o ddogfennau 
rheoleiddiol a dogfennau arfer da wrth ystyried yr achos hwn, gan gynnwys y 
dogfennau canlynol:  
 

• Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, 
Cwynion ac Iawn) (Cymru) 2011 (gelwir hefyd yn “Gweithio i Wella” 
(GiW)) 

 
• National Early Warning Score (NEWS); Standardising the assessment 

of acute-illness severity in the NHS.  Adroddiad gweithgor o 
Goleg Brenhinol y Meddygon, Gorffennaf 2012 

 
• Acute Kidney Injury: prevention, detection and management.  Canllaw y 

Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 
(NICE) [CG169] Awst 2013 
 

• International Guidelines for management of severe sepsis and septic 
shock: 2012 
 

• Acutely ill adults in hospital: recognising and responding to deterioration 
Canllaw clinigol NICE [CG50] 2007. 

 
Gwybodaeth a digwyddiadau cefndirol perthnasol  
 
5.  Ar  21 Rhagfyr 2014, cafodd Mr D ei dderbyn i’r Ysbyty fel claf brys.  
Roedd yn dioddef o haint ar y frest ac roedd ei feddyg teulu wedi rhagnodi 
steroidau a gwrthfiotigau iddo.  Roedd yn hysbys fod gan Mr D Glefyd  
Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD – cyflwr ar yr ysgyfaint sy’n achosi 
anawsterau anadlu).  Cafodd ddiagnosis o niwmonia (llid yr ysgyfaint) a 
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methiant anadlol.  Roedd cyfradd ei galon yn uchel a’i sgôr NEWS1 yn 8.2  Ar 
y cychwyn gofalwyd am Mr D yn yr ambiwlans a chafwyd oedi o ran canfod 
gwely ar ward iddo.  
 
6. Yn gynnar ar 22 Rhagfyr cafodd Mr D ei weld gan ymgynghorydd, a 
argymhellodd driniaeth oedd yn cynnwys gwrthfiotigau sbectrwm eang 
(gwrthfiotig a fydd yn gweithredu yn erbyn ystod eang o facteria).  
Ymddangosai gweithrediad arennau Mr D fel petai oddi allan i’r ystod arferol.  
Aethpwyd â Mr D i’r ward am 1.15pm.  Pan gyrhaeddodd, cyfrifwyd bod ei 
sgôr NEWS yn 3.  Am 6.25pm, cofnodwyd bod sgôr NEWS Mr D yn 5, a 
gostyngodd hwn i 4 yn nes ymlaen.  Adroddwyd bod Mr D wedi colli pwysau 
yn ddiweddar.  Cymerwyd manylion y berthynas agosaf ar gyfer Ms C; 
nodwyd ei bod yn gweithio i’r Bwrdd Iechyd a rhif ffôn ei hestyniad mewnol 
oedd yr unig rif ffôn a gofnodwyd.  
 
7. Ar 23 Rhagfyr cyfrifwyd sgôr NEWS Mr D ar bedwar achlysur, yn 5 yn 
gynnar yn y bore ac yn 6 trwy gydol gweddill y dydd.  Cafodd Mr D gymorth i 
ymolchi.  Cafodd Mr D ei weld gan feddyg iau; mae’r nodiadau’n adlewyrchu’r 
ffaith fod Ms C yn falch o glywed am gynnydd Mr D a bod cynlluniau’n cael eu 
gwneud i’w ryddhau.  
 
8. Ar 24 Rhagfyr nodwyd bod sgôr NEWS Mr D yn 6 am 3.26am ac eto am 
6.46am.  Cafodd gymorth i ymolchi am 12.10pm.  Roedd Mr D yn bryderus 
iawn.  Nododd cofnod heb amser ar ei gyfer yn y nodiadau, a wnaed gan y 
meddyg iau yn dilyn rownd o amgylch y ward gan yr ymgynghorydd anadlol, 
fod gweithrediad arennau Mr D wedi dirywio.  Mae’r nodyn yn datgan “Acute 
Kidney Injury3 secondary to Sepsis4” (“Anaf Aciwt i’r Aren eilaidd i Sepsis”). 
Nodwyd “Strict input and output” (“Mewnbwn ac allbwn llym”) ar y cofnodion, 
gan ddangos mai’r bwriad oedd monitro cydbwysedd hylifau Mr D.  Mae cofnod 
 
 

                                  
1 NEWS – Sgôr Rhybudd Cynnar Cenedlaethol (neu’r National Early Warning Score) – system a ddefnyddir i 
ganfod pa mor sâl yw claf gan ddefnyddio’r arsylwadau a wneir e.e. cyfradd anadlu, lefel yr ocsigen a 
thymheredd.  
2 Mae sgôr o 1-4 yn sbarduno asesiad gan nyrs gofrestredig, a all benderfynu a ddylid monitro’n amlach neu 
a oes angen dwysáu’r gofal; mae sgôr o 5-6 yn sbarduno adolygiad ar fyrder gan glinigydd, a ddylai ystyried 
a oes angen gofal critigol, ac mae sgôr uchel o 7 neu fwy yn sbarduno asesiad brys gan dîm gofal 
clinigol/allgymorth critigol a byddai fel arfer yn arwain at ofal dibyniaeth fawr.  
3 Niwed dirybudd i’r arennau sy’n peri iddynt beidio â gweithio’n iawn.  
4 Cymhlethdod difrifol yn sgil haint, pan fydd system imiwnedd y corff yn ymateb mewn modd sy’n peri niwed 
i’r corff.  
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arall heb amser ar ei gyfer yn nodi diffyg archwaeth Mr D.  Cychwynnwyd 
siart fwyd, ond ni chafodd ei chwblhau’n llawn.  Nodwyd unwaith eto fod Mr D 
yn bryderus ac roedd Ms C wedi mynegi pryder fod Mr D yn ymddangos yn 
ffwndrus.  Am 4.15pm, cododd sgôr NEWS Mr D i 7.  
 
9. Nododd cofnod heb amser ar ei gyfer, dyddiedig 25 Rhagfyr, fod 
meddyginiaeth ragnodedig wedi’i rhoi i Mr D.  Am 4.40am, tynnwyd sylw nyrs at 
Mr D oherwydd bod y larwm ar ei bwmp arllwyso (y pwmp ar y diferwr a 
ddefnyddid i roi hylifau i mewn yn uniongyrchol i lif gwaed Mr D) yn bipian.  
Canfuwyd bod Mr D yn anymatebol, ac wedi dioddef ataliad y galon.  Cafodd 
Mr D ei drin gan y tîm dadebru, ond bu farw.  Achos y farwolaeth fel y’i nodwyd 
yn y cofnodion oedd niwmonia a COPD.  
 
10. Ar 17 Chwefror 2015 gwnaeth Ms C gŵyn i’r Bwrdd Iechyd am y gofal a’r 
driniaeth a gafodd ei thad.  Dychwelodd y ffurflen gydsynio ofynnol ar 3 Mawrth.  
Pennwyd bod y gŵyn yn un “gradd 5”; dyma’r math mwyaf difrifol o gŵyn a dylid 
ymgymryd ag Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol.  Ar 1 Mehefin, anfonodd Ms C 
ebost at y Bwrdd Iechyd, yn rhoi gwybod iddo fod aelod o’r staff nyrsio wedi 
mynd at ei nith ar noson allan a gwneud sylwadau amhriodol am yr achos.  
Rhoddwyd gwybod i Ms C ar y ffôn yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw mai 
mater yn ymwneud â’r gweithlu oedd hwn ac y byddid yn ymdrin ag ef.  Ar 
4 Ionawr 2016 gofynnodd Ms C i’r Bwrdd Iechyd am ddiweddariad.  Ar 
11 Ionawr gofynnodd Ms C am gymorth Eiriolwr Cwynion y 
Cyngor Iechyd Cymuned i’w chynorthwyo â’r broses gŵynion.  Ar 
2 Chwefror cafodd Ms C wybod bod yr ymchwiliad yn parhau.  
 
11. Ar 31 Mawrth cafwyd trafodaeth “banel” yn cynnwys 
Anesthetydd Ymgynghorol, Meddyg mewn Meddygaeth Frys, 
Rheolwr Llif Cleifion (rheolwr gweinyddol sy’n gyfrifol am ddarparu statws 
cleifion o fewn ysbyty), Meddyg Ymgynghorol a Rheolwr cyntaf yr Ymchwiliad.  
Nid oedd cofnodion o’r cyfarfod, ond nodwyd manylion sylfaenol y drafodaeth 
ar ffeil y gŵyn.  Ar 18 Mai trosglwyddwyd y gŵyn i ail Reolwr Ymchwiliad.  Ar 
22 Gorffennaf anfonodd yr ail Reolwr Ymchwiliad ebost at y Tîm Pryderon i 
ddweud bod y llythyr drafft wedi’i gwblhau a’i bod yn ceisio gorffen yr 
Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol i gyd-fynd â’r llythyr.  
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12. Ar 5 Medi anfonwyd yr ymateb i’r gŵyn at Ms C.  Roedd yn cyfeirio at y 
cylch gorchwyl yn yr Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol a oedd wedi’i atodi; nid 
oedd yr Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol wedi’i atodi.  Cydnabu’r Bwrdd Iechyd 
fod y ddyletswydd gofal wedi’i thorri oherwydd nad oedd wedi cynnal asesiad 
MUST (Arf Sgrinio Cyffredinol Diffyg Maethiad, neu’r Malnutrition Universal 
Screening Tool, a ddefnyddir i ganfod oedolion sydd mewn perygl o ddiffyg 
maethiad) ar ddiwrnod derbyn y claf i’r ysbyty, ei fod wedi methu asesu hylifau a 
maethiad, ei fod wedi methu cynnal arsylwadau ffisiolegol a’i fod wedi cyfrifo’r 
sgôr NEWS yn anghywir ac wedi methu cofnodi manylion digonol ynghylch 
perthynas agosaf Mr D.  Yr oedd y llythyr yn datgan na fyddai’r diffygion hyn 
wedi newid y canlyniad.  
 
Tystiolaeth y Bwrdd Iechyd  
 
13. Dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod wedi methu cynnal arsylwadau llawn o 
Mr D ac nad oedd wedi cyfrifo’r sgôr NEWS yn iawn.  Dywedodd y gallai 
cyfrifiadau cywir fod wedi arwain at wneud arsylwadau yn fwy aml ac y gallent 
fod wedi tynnu sylw’r staff at ddirywiad Mr D, ond na fyddent wedi gwrthdroi’r 
canlyniad.   
 
14. Cydnabu’r Bwrdd Iechyd nad oedd sgoriau NEWS Mr D wedi’u cyfrifo’n 
gywir, ond, hyd yn oed pe byddent wedi cael eu cyfrifo’n gywir, ni fyddai hyn 
wedi arwain at ddwysáu ei ofal ymhellach cyn ei farwolaeth ddirybudd ar 
25 Rhagfyr.  Dywedodd hefyd fod gan bobl a chanddynt COPD sgoriau sy’n 
gyson uwch a bod y Bwrdd Iechyd wedi cyflwyno sbardunau NEWS newydd 
awtomatig sydd wedi’u gosod yn benodol ar gyfer cleifion sy’n cael eu derbyn 
i’r ysbyty â gwaethygiadau COPD (CREWS5).  Mae’r wybodaeth a 
ddarparwyd gan y Bwrdd Iechyd yn datgan na ddylid fyth ddefnyddio system 
CREWS ar gyfer cleifion a chanddynt niwmonia.  

 
15. Dywedodd y Bwrdd Iechyd, pan ganfuwyd y broblem â’r arennau 
(ar 24 Rhagfyr), fod Mr D wedi’i roi ar hylifau mewnwythiennol6 ond bod cyfle i 
adolygu ei wrthfiotigau wedi’i golli.  Fodd bynnag, dywedodd fod Mr D wedi bod 
ar wrthfiotigau addas a’i bod yn annhebygol y byddai hyn wedi cael ei reoli’n  

                                  
5 Sgôr Rhybudd Cynnar Anadlol Cronig (neu’r Chronic Respiratory Early Warning Score). 
6 Hylifau a roddir yn uniongyrchol i mewn i’r wythïen.  
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wahanol pe byddai wedi cael ei adolygu.  Dywedodd y Bwrdd Iechyd nad oedd 
y rhestr o’r staff ar ddyletswydd ar gyfer y ward yn dangos problemau 
sylweddol o ran staffio a fyddai wedi effeithio ar y gofal nyrsio.  

 
16. Dywedodd y Bwrdd Iechyd, ac ystyried diagnosis Mr D, ei ymgyflwyniad 
a’i arsylwadau, na fyddai wedi bod yn glaf y byddai’r Tîm Anadlol wedi disgwyl 
iddo ddioddef ataliad y galon ond bod hyn, yn anffodus, yn digwydd weithiau 
mewn cleifion lle na cheir unrhyw symbyliad neu ddirywiad ymlaen llaw.  

 
17. Dywedodd y Bwrdd Iechyd na chofnodwyd yr ataliad y galon fel achos y 
farwolaeth gan fod hwn yn ddigwyddiad meddygol dirybudd a ddigwyddodd 
oherwydd achosion y farwolaeth (niwmonia a COPD) a gofnodwyd ar y 
dystysgrif.  

 
18. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi cadarnhau nad oedd yna Adroddiad ar 
Ddigwyddiad Difrifol, dim ond llinell amser oedd yn cyfeirio at nodiadau’r 
“drafodaeth banel” ar 31 Mawrth 2016.  Ni roddwyd hon i’r achwynydd, ond fe’i 
defnyddiwyd i ddarparu gwybodaeth ar gyfer yr ymateb i’r gŵyn.  Ymddiheurodd 
am yr oedi cyn anfon yr ymateb i Ms C, gan gyfeirio at newidiadau ymhlith y staff 
fel y rheswm am hyn.  Dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod wedi trefnu dau gyfarfod 
gyda Ms C ym mis Medi a mis Hydref 2015 ond bod Ms C wedi eu canslo.  

 
19. Dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod wedi cynnal ymarfer “canfod ffeithiau” 
pan dderbyniodd y gŵyn ychwanegol gan Ms C ar 1 Mehefin 2015 ynghylch 
aelod o staff fu ynghlwm â gofal Mr D yn torri cyfrinachedd ac yn aflonyddu ar 
ei nith.  Penderfynodd nad oedd angen cymryd unrhyw gamau ffurfiol.  
Darparodd y Bwrdd Iechyd gopi o’i adroddiad oedd yn dangos bod yr aelod o 
staff wedi cael ei gyfweld.  Dywedodd y Bwrdd Iechyd ei fod wedi darparu 
adborth ar yr elfen hon o’r gŵyn drwy gyfrwng y broses gŵynion.  Dywedodd y 
Bwrdd Iechyd na roddodd Ms C unrhyw wybodaeth bellach ac na chwynodd 
nith Ms C yn uniongyrchol i’r Bwrdd Iechyd.  
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Cyngor Proffesiynol 
 
Cyngor Clinigol 
 
20. Dengys y tabl isod y sgoriau NEWS a gofnodwyd ar gyfer Mr D a’r 
cyfrifiadau cywir:   
 
Dyddiad 22/12   23/12    24/12     

Amser 13:40 18:25 21:58 07:06 11:29 16:25 21:58 03:26 06:46 16:15 19:30 21:29 

Cofnodwyd 3 5 4 5 6 6 6 6 6 7 4 5 

Cywir 3 9 8 7 9 7 8 8 8 8 8 8 

 
21. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf, Ymgynghorydd profiadol mewn 
Meddygaeth Anadlol a Meddygaeth Gyffredinol, fod y sgoriau o 18:25 ar 
22 Rhagfyr ymlaen oll yn 7 neu’n uwch ac y dylent fod wedi sbarduno asesiad 
brys gan dîm clinigol/tîm allgymorth gofal critigol; byddai hyn fel arfer yn arwain 
at drosglwyddo’r claf i ardal gofal dibyniaeth fwy, oni bai fod penderfyniad 
wedi’i wneud nad hyn fyddai orau er lles y claf.  Hyd yn oed gan ddefnyddio’r 
sgoriau a gyfrifwyd yn anghywir, dylai hyn fod wedi digwydd pan gyrhaeddodd 
sgôr Mr D lefel o 7 am 16:15 ar 24 Rhagfyr.  Ni cheir unrhyw gofnod o 
drafodaethau am ddwysáu neu gyfyngu triniaeth.  Dylid bod wedi cyfeirio Mr D 
at ofal critigol er mwyn cael triniaeth bellach, pe byddai’r sgôr wedi cael ei 
gyfrifo’n iawn a phe byddid wedi gweithredu’n briodol ar ei sail.  Dywedodd y 
Cynghorydd Cyntaf nad ystyriai ei bod yn briodol i’r Bwrdd Iechyd ddatgan na 
fyddai cyfrifiad cywir wedi gwneud unrhyw wahaniaeth ac eithrio rhoi gwybod i 
deulu Mr D am ei ddirywiad.  
 
22. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod rhywfaint o darfu ar weithrediad 
arennau Mr D pan gafodd ei dderbyn i’r ysbyty ac nad oes unrhyw 
ganlyniadau llinell sylfaen wedi’u cofnodi.  Dywedodd, gan nad oedd llinell 
sylfaen Mr D yn hysbys ac o ystyried difrifoldeb y salwch yr oedd yn 
ymgyflwyno gydag ef, y dylid bod wedi ailadrodd prawf gweithrediad yr 
arennau ar 23 Rhagfyr.  Gallai hyn fod wedi canfod anaf dirywiol i’r arennau 
yn gynt.  Roedd canlyniad y prawf gwaed nesaf ar gyfer Mr D ar 24 Rhagfyr, a 
chadarnhaodd hwn fod ganddo anaf dirywiol i’r arennau.  At hynny, dywedodd 
y Cynghorydd Cyntaf fod y methiant i fonitro mewnbwn hylifau a’r allbwn wrin 
yn iawn (sydd wedi’i gydnabod gan y Bwrdd Iechyd) wedi arwain at golli cyfle i 
ganfod a thrin yr anaf dirywiol i’r arennau.  
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23. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod Mr D yn cwrdd â meini prawf y 
canllaw sepsis pan gafodd ei dderbyn, ond nid oes unrhyw beth yn y 
nodiadau i gadarnhau presenoldeb sepsis hyd 24 Rhagfyr (dridiau yn 
ddiweddarach).  Ni allai’r Cynghorydd Cyntaf gadarnhau a oedd unrhyw 
arwyddion o sepsis difrifol yn bresennol, gan nad oedd unrhyw allbwn wrin na 
mesuriadau lactad wedi’u cofnodi.7  Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod cyfle 
i ganfod a thrin yr anaf i’r arennau a’r sepsis yn gynharach.  Dywedodd fod 
methiant anadlol Mr D wedi’i ganfod a’i drin yn briodol.  

 
24. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod y dirywiad yng ngweithrediad 
arennau Mr D wedi’i nodi ar 24 Rhagfyr (ni nodwyd unrhyw amser).  Roedd y 
sgôr NEWS cywir yn 8 ac roedd y trothwy ar gyfer sepsis difrifol wedi’i 
gyrraedd, ond ni chafodd hyn ei ddogfennu’n ffurfiol yn y nodiadau.  Dylid bod 
wedi cyfeirio Mr D at dîm allgymorth gofal critigol a dylid bod wedi rhoi pecyn 
sepsis8 ar waith.  Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod Mr D eisoes ar 
wrthfiotigau sbectrwm eang ar gyfer y niwmonia, ond y drefn arferol, pan fydd 
cleifion wedi dirywio ar y therapi y maent arni ar y pryd, yw trafod dwysáu’r 
gwrthfiotigau ymhellach gyda’r tîm microbioleg.  Gan na wnaed hyn, ac nad 
oedd unrhyw ganlyniadau meithrin gwaed, mae’n anodd darogan beth y 
byddai’r microbiolegydd wedi’i gynghori, ond y drefn arferol fyddai dwysáu’r 
gwrthfiotigau.  
 
25. Dywedodd y Cynghorydd y dylai’r dirywiad yng ngweithrediad arennau 
Mr D, ar y cyd â’r sgôr NEWS oedd yn gyson uchel, fod wedi dangos bod 
angen dwysáu triniaeth Mr D a byddai disgwyl i Mr D fod wedi cael ei 
drosglwyddo i uned dibyniaeth fawr.  Pe byddai Mr D wedi cael triniaeth a 
gofal priodol, mae’n bosibl y gellid bod wedi osgoi ei ddirywiad pellach ac 
ataliad ei galon, a achosodd ei farwolaeth.  
 
26. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod y “Ffurflen atgyfeirio adrodd ar 
farwolaeth wrth y crwner” yn gofyn am adroddiad ar dderbyn y claf i’r ysbyty, 
gan gynnwys manylion llawdriniaethau, triniaethau a chyflyrau oedd ar y claf 
eisoes.  Yn ogystal â’r wybodaeth ynghylch amlygiad blaenorol i asbestos, 
dylai’r ffurflen fod wedi cynnwys y ffaith fod Mr D wedi’i dderbyn i’r ysbyty gyda 
niwmonia, COPD a methiant anadlol a’i fod wedi dioddef ataliad y galon yn 
annisgwyl.  

                                  
7 Mesuriad sy’n dangos pan nad yw celloedd yn cael digon o ocsigen.  
8 Pecyn o therapïau meddygol â’r nod o leihau marwolaethau ymhlith cleifion a chanddynt sepsis.  
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27. Mewn ymateb i ddatganiad y Bwrdd Iechyd nad oedd sgoriau Mr D yn 
anarferol ar gyfer claf a chanddo COPD a bod sbardunau sgoriau NEWS 
awtomatig newydd y Bwrdd Iechyd yn cael eu gosod yn benodol ar gyfer 
cleifion a dderbynnir i’r ysbyty â gwaethygiadau COPD, dywedodd y 
Cynghorydd Cyntaf, er ei bod yn wir dweud y gall cleifion COPD fod â sgôr 
uwch os ydynt ar ocsigen hirdymor, fod sgoriau cywir y claf hwn oll yn 7 neu’n 
uwch (ar wahân i’r cyntaf) ac mae’r canllawiau cenedlaethol yn datgan yn glir 
y dylai hyn sbarduno adolygiad gan dîm allgymorth. Ni ddylid eithrio cleifion 
COPD rhag hyn.  
 
Cyngor Nyrsio 
 
28. Dywedodd yr Ail Gynghorydd y byddai Mr D wedi bod mewn perygl o 
gael anaf i’r arennau yn sgil ei gydafiacheddau.9  Dylid bod wedi cychwyn 
siart hylifau arferol wrth ei dderbyn i’r ysbyty, a chynnal asesiad maethol 
arferol, gan fod y ffaith bod gan Mr D hanes o golli pwysau yn ddiweddar 
wedi’i  
dogfennu.  Dywedodd yr Ail Gynghorydd, o blith y deuddeg set o arsylwadau 
a wnaed yn ystod ei gyfnod ar y ward, mai dim ond dwy oedd â chyfrifiadau 
NEWS cywir.  Ni chafodd anghenion Mr D eu hasesu’n ddigonol.  
 
29. Dywedodd yr Ail Gynghorydd bod sgoriau NEWS Mr D, o 23 i 24 Rhagfyr, 
yn gyson rhwng 6 ac 8.  Yn yr ystod hon, dylid cynnal arsylwadau bob un i ddwy 
awr ac ni cheir unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi digwydd.  Ni cheir ychwaith 
unrhyw dystiolaeth o staff yn uwchgyfeirio pryderon fel y gallai meddyg uwch 
gynnal adolygiad yn ddi-oed.  Dylai sgôr NEWS uwch na 3 ynghyd ag 
amheuaeth o haint fod wedi sbarduno amheuaeth o sepsis a dylai pecyn sepsis 
fod wedi’i roi ar waith.  Ni cheir unrhyw dystiolaeth fod hyn wedi digwydd.  
 
30. Dywedodd yr Ail Gynghorydd, pe byddai’r sgôr NEWS wedi’i gyfrifo’n 
gywir, y dylai’r gofal fod wedi’i ddwysáu.  Dywedodd y dylai Mr D fod wedi cael 
ei weld gan feddyg uwch o fewn 30 munud i sgorio mwy na 6, a dylai cynllun 
rheoli priodol fod wedi’i roi ar waith.  Dim ond 4 set o arsylwadau a gafodd Mr D 
ar 23 Rhagfyr a phum set ar 24 Rhagfyr.  Dywedodd yr Ail Gynghorydd ei bod 
yn ymddangos fel petai yna fethiant i ddeall pa mor ddifrifol wael oedd Mr D.  
 
 

                                  
9 Un neu fwy o gyflyrau meddygol sy’n bodoli ar yr un pryd, ond yn annibynnol ar gyflwr arall.  
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31. Dywedodd yr Ail Gynghorydd nad oes unrhyw dystiolaeth fod Mr D wedi 
cael y lefelau priodol o faeth a hylifau; pan gychwynnwyd siart cydbwysedd 
hylifau ar 24 Rhagfyr â’r geiriau “mewnbwn ac allbwn caeth” arni, nid oedd 
unrhyw gofnod o unrhyw allbwn.  At hynny, dywedodd yr Ail Gynghorydd nad 
oes unrhyw ddogfennaeth i awgrymu y cafwyd unrhyw drafodaeth â 
chofrestrydd arennol am yr anaf i arennau Mr D.  Dywedodd yr Ail Gynghorydd 
nad oedd unrhyw arwydd bod y driniaeth gywir ar gyfer anaf i’r arennau wedi’i 
rhoi i Mr D na bod ymdrech i ganfod yr achos.  Os mai’r rheswm pam nad oes 
unrhyw gofnod o allbwn yw oherwydd nad oedd yna unrhyw allbwn, gallai hyn 
fod wedi bod oherwydd rhwystr yn y system wrinol, a dylai hynny fod wedi 
sbarduno atgyfeiriad.  Dywedodd yr Ail Gynghorydd hefyd nad yw’n bosibl 
dweud o’r cofnodion a gafodd anghenion hylendid Mr D eu diwallu’n iawn.  

 
32. Dywedodd yr Ail Gynghorydd fod rhif cyswllt ar gyfer Ms C wedi’i gofnodi 
ond mai rhif estyniad mewnol ydoedd ac nad oedd hyn yn briodol, gan na 
fyddai’n galluogi cysylltu oddi allan i oriau gwaith.  Ni cheir unrhyw gofnod o 
fanylion cyswllt ar y cofnod derbyn nyrsio.  Dywedodd yr Ail Gynghorydd hefyd 
fod tri chyfeiriad at Ms C yn y cofnodion, gan gynnwys “Dr to speak to daughter” 
(“Meddyg i siarad â’r ferch”) heb unrhyw gofnod pam, na beth a ddywedwyd 
wrthi ac, ar y noson pan fu farw Mr D, ceir cyfeiriad at geisio ffonio Ms C ond 
dim cofnod o’r cyfathrebu a fu.  

 
33. Dywedodd yr Ail Gynghorydd, yn gyffredinol, fod Mr D wedi cael gofal 
oedd yn is na’r safon trwy gydol ei arhosiad yn yr Ysbyty.  
 
Dadansoddiad a chasgliadau 
 
34. Cwynodd Ms C nad oedd y gofal a’r driniaeth a roddwyd i Mr D yn ystod 
ei arhosiad yn yr Ysbyty o safon resymol a bod y Bwrdd Iechyd wedi methu 
canfod a thrin y dirywiad yn ei gyflwr.  Yr wyf yn cadarnhau’r gŵyn hon. 
 
35. Methodd y Bwrdd Iechyd gyfleoedd i ganfod anaf dirywiol i’r arennau a 
sepsis drwy fethu profi gweithrediad arennau Mr D, methu monitro 
mewnbwn/allbwn hylifau yn iawn, methu cofnodi arsylwadau Mr D yn gywir, 
methu ailystyried ystod gwrthfiotigau Mr D, methu rhoi pecyn sepsis ar waith, 
methu gwneud nifer ddigonol o arsylwadau a methu, o fewn yr amserau 
priodol, trin neu ganfod achos yr anaf dirywiol i’r arennau a methu 
uwchgyfeirio pryderon, hyd yn oed pan gawsant eu canfod.  
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36. Dywedodd y Bwrdd Iechyd na fyddai’n disgwyl i Mr D fod wedi cael 
ataliad y galon ond, yn anffodus, ei fod yn digwydd weithiau mewn cleifion lle 
na chafwyd unrhyw ddirywiad ymlaen llaw.  Mae ymateb o’r fath yn annidwyll 
gan nad yw’n ystyried y dirywiad sylweddol a fu yn ystod y cyfnod pan oedd 
Mr D yn yr Ysbyty.  

 
37. Dywedodd y Cynghorydd Cyntaf fod y Bwrdd Iechyd wedi colli sawl 
cyfle i gymryd camau a allai fod wedi atal dirywiad pellach ac ataliad y galon 
Mr D.  Bydd Ms C a’i theulu yn gorfod byw am byth ag ansicrwydd gwybod, 
heb y methiannau a nodwyd, yn ôl yr hyn sy’n debygol gellid bod wedi osgoi 
marwolaeth Mr D.  Mae’r trallod a ddaw yn sgil hyn yn sylweddol, ac yn 
anghyfiawnder bythol i’r teulu. 
 
38. Dywedodd y Bwrdd Iechyd yn yr ymateb i’r gŵyn ac mewn ymateb i 
gwestiwn uniongyrchol gan y swyddfa hon, pe byddai wedi cyfrifo’r sgoriau 
NEWS yn gywir, na fyddai’r gofal wedi cael ei ddwysáu.  Mae hyn yn amlwg 
yn anghyson â safbwyntiau’r ddau Gynghorydd ac mae’n dangos 
amharodrwydd i gydnabod difrifoldeb y methiant hwnnw. 
 
39. Yr wyf yn bryderus hefyd fod y Bwrdd Iechyd wedi nodi ei fod wedi 
penderfynu newid y sbardunau ar gyfer cleifion a chanddynt COPD a 
defnyddio’r system CREWS.  Cyfeiriais y pwynt hwn at sylw’r 
Cynghorydd Cyntaf.  Dywedodd ef fod y canllawiau cenedlaethol yn datgan 
yn glir y dylai sgôr NEWS uwch na 6 sbarduno adolygiad gan dîm allgymorth; 
ni ddylid eithrio cleifion COPD rhag hyn.  Sut bynnag, nid yw’r ymateb hwn yn 
berthnasol i’r achos yma ac ymddengys ei fod yn tynnu sylw ymhellach oddi 
wrth y mater difrifol hwn.  Mae’r wybodaeth a ddarparwyd gan y Bwrdd Iechyd 
yn dangos yn glir na ddylid fyth ddefnyddio system CREWS ar gyfer cleifion a 
chanddynt niwmonia; cafodd Mr D ddiagnosis o niwmonia wrth gael ei dderbyn 
i’r ysbyty.  
 
40. Byddwn yn ychwanegu hefyd fod y cyfathrebu â Ms C a’i theulu yn wael.  
Ni chymerodd y Bwrdd Iechyd rif cyswllt priodol ar gyfer teulu Mr D.  Yr wyf yn 
canfod hefyd na cheir unrhyw gyfeiriad yn y nodiadau at drafodaethau â’r teulu 
ynghylch pa mor ddifrifol wael oedd Mr D.  O ganlyniad, roedd marwolaeth Mr D 
yn sioc i’w deulu nad oeddent wedi cael eu paratoi ar ei chyfer.  Achosodd hyn 
drallod ychwanegol, diangen a oedd yn anghyfiawnder pellach i Ms C a’r teulu.  
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41. Cwynodd Ms C na chofnododd y Bwrdd Iechyd farwolaeth Mr D yn 
gywir.  Yr wyf yn cadarnhau’r gŵyn hon.  Nid oedd y ffurflen a gyflwynwyd i’r 
Crwner yn adlewyrchu’n gywir y ffaith fod Mr D wedi cael ei dderbyn i’r ysbyty 
gyda niwmonia, COPD a methiant anadlol, ei fod wedi cael sepsis wedi hynny 
a’i fod wedi cael ataliad y galon yn annisgwyl.  Bu i’r methiant i adlewyrchu’n 
gywir y rhesymau pam y bu Mr D farw achosi rhagor o drallod i’r teulu.  

 
42. Trof yn awr at ymdriniaeth y Bwrdd Iechyd â chŵyn Ms C.  Yr wyf yn 
cadarnhau’r gŵyn hon.  Dof i’r casgliad fod safon yr ymdriniaeth â chŵyn Ms C 
wedi cwympo ymhell islaw’r hyn y gellid ei ystyried yn dderbyniol.  Cymerodd y 
Bwrdd Iechyd flwyddyn a saith mis i gyhoeddi ymateb i’r gŵyn.  Dywed y 
canllawiau Gweithio i Wella y dylid cwblhau ymchwiliad trwyadl a chanfod yr hyn 
y dylid ei ddysgu o fewn 60 diwrnod gwaith (tua thri mis).  Cymerodd yr ymateb 
hwn 16 mis yn hwy nag y mae’r canllawiau yn ei nodi, a phrin oedd y 
diweddariadau i’r achwynydd yn ystod y cyfnod hwnnw, sy’n arfer gwael.  
Dywedodd y Bwrdd Iechyd fod dau gyfarfod gyda Ms C wedi’u trefnu, ond 
wedi’u canslo, ganddi hi, ym mis Medi a mis Hydref; ni ddarparodd y 
Bwrdd Iechyd dystiolaeth i gefnogi hyn ac mae Ms C yn herio’r datganiad.  At 
hynny, y rheswm a roddwyd am yr oedi oedd “due to staff changes” 
(“oherwydd newidiadau staff”); yr wyf yn canfod bod y datganiad hwn yn 
annidwyll.  Un newid staff perthnasol a fu yn ystod cyfnod y gŵyn a 
digwyddodd hwnnw flwyddyn a thri mis wedi i’r gŵyn gael ei derbyn.  

 
43. At hynny, mae’n amlwg o’r llythyr gan y Bwrdd Iechyd, dyddiedig 
5 Medi 2016, ac o’r ebost ar 22 Gorffennaf 2016 mai’r bwriad oedd y byddai 
Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol yn cael ei gynnwys gyda’r ymateb.  Nid yw’r 
Bwrdd Iechyd wedi gallu rhoi rheswm clir pam na wnaed hyn.  Rhoddodd 
ddisgwyliad teg i Ms C na wireddwyd ganddo.  O’r herwydd, dof i’r casgliad fod 
Ms C wedi gorfod treulio amser a thrafferth diangen y gellid bod wedi’u hosgoi 
yn dilyn hynt y gŵyn hon, ac mae hyn gyfystyr ag anghyfiawnder iddi.  Bu i 
natur hirfaith y broses gŵynion a’r diffyg tryloywder ynghylch yr hyn a 
ddigwyddodd i’r Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol waethygu’r sefyllfa a 
thrallod Ms C.  

 
44. Nid yw Ms C ar unrhyw adeg wedi defnyddio ei swydd yn y Bwrdd Iechyd i 
geisio safon uwch o wasanaeth wrth ddefnyddio’r broses gwyno, ond rhaid nodi, 
er bod Ms C yn deall y broses gwyno (mae’n ymdrin â chŵynion yn rhan o’i 
swydd), 11 mis wedi gwneud ei chŵyn roedd hi mor rhwystredig â’r diffyg 
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cynnydd fel y bu iddi ofyn am gymorth eiriolwr.  Mae hyn o bryder mawr i 
aelodau o’r cyhoedd, nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth am y system, sydd 
eisiau defnyddio’r gwasanaeth.  

 
45. Mae’r Bwrdd Iechyd wedi rhoi sicrwydd imi eisoes ei fod wedi cymryd 
camau i leihau’r oedi wrth ymdrin â chŵynion ers y digwyddiadau hyn.  Yr wyf 
yn ymwybodol y cymer beth amser i weld effaith y newidiadau a gyflwynwyd, 
ond mae’n fater y byddaf yn parhau i’w fonitro.  

 
46. Yr wyf wedi ystyried yr “adroddiad canfod ffeithiau” gan y Bwrdd Iechyd a 
gododd yn sgil y gŵyn ychwanegol a wnaed gan Ms C ar 1 Mehefin 2015.  Yn 
fy marn i, roedd y camau a gymerwyd i ymdrin â’r elfen hon o gŵyn Ms C yn 
druenus o annigonol.  Rhoddodd yr aelod o staff fersiwn o ddigwyddiadau 
oedd yn sylweddol wahanol i eiddo’r achwynydd, ond eto ni chymerwyd 
unrhyw gamau i ymchwilio ymhellach; ni nodwyd manylion tystion, ni 
chwestiynwyd hygrededd y datganiadau a wnaed gan yr aelod o staff ac ni 
ofynnwyd am ragor o wybodaeth gan yr achwynydd na’i nith.  Mae’r ffaith na 
chafodd y Bwrdd Iechyd y gŵyn yn uniongyrchol gan nith Ms C yn 
amherthnasol, ac ni roddwyd tystiolaeth imi o unrhyw adrodd yn ôl ar y mater 
hwn i’r achwynydd yn rhan o’r broses gŵynion, fel yr honnodd y Bwrdd Iechyd.  
 
47. Cynghorwyd Ms C mai mater staffio y byddid yn ymdrin ag ef oedd yr 
elfen hon o’i chŵyn.  Yr wyf o’r farn fod y dull hwn wedi’i fabwysiadu oherwydd 
bod Ms C hefyd yn aelod o staff, ac mai’r disgwyl oedd y byddai’n derbyn yr 
esboniad hwn.  Er y derbynnir na ddylid datgelu manylion unrhyw gamau a 
gymerwyd yn erbyn yr aelod o staff dan sylw, dylid bod wedi rhoi canlyniad yr 
elfen hon o’r gŵyn i Ms C.  Gwaetha’r modd, ystyriaf fod gormod o amser 
wedi pasio bellach i allu cynnal ymchwiliad buddiol i’r digwyddiad hwn.  
 
Argymhellion 
 
48. Yr wyf yn argymell, o fewn tri mis i ddyddiad yr adroddiad terfynol, y 
dylai’r Bwrdd Iechyd:   
 

a)  Gynnal archwiliad NEWS.  Dylai hwn gynnwys hapsamplu isafswm o 
10% o’r sgoriau NEWS a gofnodwyd ar y ward yn y tri mis diwethaf.  Os 
oes aelodau o’r staff a fu’n ymwneud â chofnodi sgoriau NEWS Mr D  
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bellach yn gweithio mewn ardal wahanol, dylai’r archwiliad hefyd 
gynnwys sampl o’u gwaith presennol.  Os canfyddir anghysonderau, 
dylid paratoi cynllun gweithredu i unioni hyn.  

 
b)  Rhannu’r adroddiad hwn â’r staff nyrsio fu’n ymwneud â’r achos hwn. 

Dylid rhoi hyfforddiant NEWS a gweithdrefnau uwchgyfeirio i’r aelodau 
hynny o staff.  

 
c)  Sicrhau bod system drosglwyddo drwyadl ar waith a bod yr holl gleifion 

sy’n ddifrifol wael yn cael eu gweld yn ddyddiol gan gofrestrydd 
(neu rywun ar lefel uwch), gan gynnwys ar benwythnosau a gwyliau.  

 
d)  Rhannu’r adroddiad hwn â’r meddygon fu’n ymwneud â’r achos hwn.  

Yna dylai’r meddygon adolygu’r adroddiad a’r nodiadau meddygol 
gyda’u gwerthuswr er mwyn canfod meysydd lle gellid gwella arferion 
gwaith.  

 
e)  Trafod yr achos hwn â’r Crwner, ac ar sail y drafodaeth honno cynnal 

archwiliad (isafswm hapsamplu o 10%) o ffurflenni atgyfeirio i’r crwner 
ar gyfer y tri mis diwethaf.  Os canfyddir anghysonderau neu wallau, 
dylid paratoi cynllun gweithredu i fynd i’r afael â hwy; gallai hyn 
gynnwys cyflwyno system adolygu neu hyfforddiant ychwanegol ar 
gyfer y meddygon sy’n paratoi’r ffurflenni.  

 
f)  Dylai’r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol adolygu’r ymdriniaeth â’r 

gŵyn yn yr achos hwn.  Dylai’r adolygiad geisio canfod beth 
ddigwyddodd i’r Adroddiad ar Ddigwyddiad Difrifol.   

 
Yr wyf yn argymell, o fewn mis i ddyddiad yr adroddiad terfynol, y dylai’r 
Bwrdd Iechyd:   

 
g)  Ymddiheuro i Ms C a’i theulu am y methiannau a nodwyd yn yr 

adroddiad hwn.  Dylid cynnig cyfarfod â’r Prif Weithredwr neu’r 
Cyfarwyddwr Meddygol a Nyrsio i Ms C.  

 
h)  Gwneud taliad o £10,000 i Ms C i gydnabod y trallod a’r ansicrwydd a 

achoswyd gan y methiannau clinigol a nodwyd yn yr adroddiad hwn.  
Mae’r taliad hwn hefyd yn gydnabyddiaeth o’r amser a dreuliwyd a’r 
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ymdrech a wnaed i ddilyn hynt y gŵyn hon, oherwydd y methiannau o 
ran ymdrin â’r gŵyn a nodwyd yn yr adroddiad hwn.  

 
49. Yr wyf yn falch o nodi bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
wrth gyflwyno sylwadau ar fersiwn drafft yr adroddiad hwn, wedi cytuno i 
weithredu’r argymhellion hyn. 
 
 
 
 
 
 
 
Nick Bennett 19 Medi 2017 
Ombwdsmon 
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