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Annwyl David, 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 28 Ionawr am y Ddeiseb P-05-866 ynglŷn â'r Ymgyrch i 
Godi Ymwybyddiaeth y Cyhoedd o Sepsis - Cymru. 
 
Mae Cymru yn cael ei gweld fel gwlad sy'n arwain y ffordd yn y DU o ran gwneud adnabod 
a thrin sepsis yn un o flaenoriaethau pennaf y GIG. Mae llawer iawn o waith wedi cael ei 
gyflawni er 2012, ers i Gymru fod y wlad gyntaf yn y byd i weithredu'r system Sgoriau 
Rhybudd Cynnar Cenedlaethol. Mae'r system hon yn sicrhau bod y driniaeth a roddir i 
gleifion sy'n gwaethygu yn cael ei dwysáu a'i huwchraddio'n gyflym, gan ddefnyddio iaith 
gyffredin ar draws GIG Cymru i gyfathrebu ynghylch sut mae claf yn gwaethygu a sepsis. 
Ym mis Mai 2016, cafodd GIG Cymru ei gydnabod am ei gyfraniad at y gwaith o godi 
ymwybyddiaeth o sepsis, pan ddyfarnwyd iddo'r Wobr Sepsis Byd-eang yn y categori 
'Llywodraethau ac Awdurdodau Gofal Iechyd'.  
 
Rydym wedi cefnogi Diwrnod Sepsis y Byd ers iddo gael ei gynnal gyntaf yn 2013, ac yn 
2017 bues yn bresennol yn y digwyddiad Cymru gyfan a noddwyd gan y tîm 1000 0 
Fywydau - Gwasanaeth Gwella, lle trafodwyd y gwaith sy'n cael ei wneud mewn perthynas 
â sepsis. Hefyd, mae gennym berthynas gadarnhaol gydag Ymddiriedolaeth Sepsis y DU, 
sy'n rhedeg yr ymgyrch Just Ask: Could it be sepsis?  ar y cyd â Public Health England.  
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Mae ymgyrchoedd ymwybyddiaeth genedlaethol yn gymhleth, ac mae'n anodd cael 
tystiolaeth glir o ba mor effeithiol ydynt. Rwy'n cydnabod pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth 
o beryglon sepsis ymhlith y cyhoedd, ond mae hefyd yn bwysig sicrhau cydbwysedd rhwng 
defnyddio gwrthfiotigau'n briodol a'r perygl o greu pryder ymhlith y cyhoedd.  
 
Yn gywir,  
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