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1.0 Cyflwyniad 
 
Mae’r adroddiad blynyddol eleni yn dangos cefnogaeth aruthrol y cyhoedd yng Nghymru i 
roi a thrawsblannu organau. Yn 2017/18, gwelwyd y nifer fwyaf o roddwyr erioed yng 
Nghymru a’r gyfradd cydsynio uchaf ledled y DU gyfan, sef 70%, (66% yn Lloegr, 57% yn 
yr Alban a 66% yng Ngogledd Iwerddon). Mae hyn yn golygu bod mwy o deuluoedd yng 
Nghymru wedi cefnogi’r broses rhoi organau, gan arwain at achub a thrawsnewid 
bywydau pobl yr oedd angen trawsblaniad arnynt,  
 
Mae cyflwyno’r system feddal o optio allan, cydymffurfiaeth GIG Cymru ag arfer gorau ac 
ymgyrch gyfathrebu Llywodraeth Cymru oll wedi cyfrannu at y gwelliannau; gyda’r duedd 
tuag i fyny yn parhau o ran rhoi organau yng Nghymru, Mae mwy o bobl yng Nghymru 
bellach wedi cofrestru eu penderfyniad ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau gyda 40% yn 
cofrestru eu bod yn fodlon rhoi organau a 6% yn cofrestru nad ydynt yn fodlon. Bellach, 
mae cyfanswm o 46% o’r boblogaeth wedi cofnodi penderfyniad ar roi organau. 
 
Er y gallwn ddathlu’r llwyddiant a’r cynnydd yn nifer yr achosion o roi organau a aeth yn 
eu blaen ni ddylem anghofio’r holl deuluoedd sydd wedi colli anwyliaid, p’un a oeddent yn 
gallu cefnogi’r broses rhoi organau ai peidio. Gall colli anwylyn a gorfod ystyried ei 
benderfyniad i roi organau, neu ddim hyd yn oed gwybod beth yw ei benderfyniad ar roi 
organau, wneud y sgwrs ar roi organau ar ddiwedd oes yn anodd iawn i rai teuluoedd. 
Mae cefnogaeth y teulu yn hollbwysig er mwyn i’r broses rhoi organau fynd yn ei blaen 
felly byddwn yn parhau i hyrwyddo mwy o drafodaeth ar roi organau o fewn teuluoedd er 
mwyn sicrhau bod unigolion yn gwybod beth yw penderfyniad y bobl agosaf atynt ar roi 
organau, Gwyddom o lawer o astudiaethau, pan fydd aelodau’r teulu yn ymwybodol o 
benderfyniad ei anwylyd ar roi organau eu bod yn llawer mwy tebygol o gefnogi’r broses 
rhoi organau.  
 
 

 1.1 Crynodeb o Weithgarwch Rhoi a Thrawsblannu Organau  
 
Gweithgarwch yng Nghymru yn y flwyddyn ariannol hyd at 31 Mawrth 2018, o gymharu 
â’r flwyddyn flaenorol 
 

• gwelwyd cynnydd o 21% i 74 yn nifer y rhoddwyr ymadawedig a roddodd organau 
yng Nghymru 

 
• cynyddodd nifer y rhoddwyr yn dilyn eu marwolaeth a gadarnhawyd yn ôl meini 

prawf niwrolegol (DBD) 13% i 45, a chynyddodd nifer y rhoddwyr yn dilyn 
marwolaeth gylchredol (DCD) 38% i 29 

 
• lleihaodd nifer y rhoddwyr byw a roddodd organau yng Nghymru 14% i 31, sef 

30% o gyfanswm y rhoddwyr organau 
 

• lleihaodd nifer y cleifion a gafodd drawsblaniad yng Nghymru lle cafodd eu 
bywydau eu hachub neu eu gwella 8% i 85 

 
 

 Mae’r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg.  
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Mae cyfanswm nifer y cleifion sy’n aros i gael trawsblaniad ac sy’n byw yng Nghymru 
wedi lleihau ychydig, sy’n golygu: 
 

• bod 233 o gleifion yn aros am drawsblaniad ar ddiwedd mis Mawrth 2018, a bod 
157 o unigolion eraill wedi’u tynnu oddi ar restrau trawsblaniad dros dro 

 
• bu farw 16 o gleifion ar y rhestr aros weithredol am drawsblaniad a chafodd 27 o 

unigolion eraill eu tynnu oddi ar y rhestr drawsblaniad, Cafodd yr unigolion hyn eu 
tynnu oddi ar y rhestr am fod eu hiechyd wedi gwaethygu a’u bod yn anghymwys i 
gael trawsblaniad, a byddai llawer o’r cleifion hyn wedi marw yn fuan wedi hynny. 

 
 
Mae rhai o’r negeseuon allweddol eraill o’r adroddiad hwn, o gymharu â’r llynedd, yn 
cynnwys: 
 
 

 Cynnydd yn y gyfradd atgyfeirio gyffredinol o roddwyr posibl o 89.2% i 92.9% ac 
yng nghyfran y trafodaethau a oedd yn cynnwys Nyrs Arbenigol Rhoi Organau o 
87.9% i 92.4% 

 

 Cynnydd o 63.8% i 70.1% yn y gyfradd cydsynio/awdurdodi i roi organau yn 
gyffredinol 

 

 Cynnydd o 8% yng nghyfanswm nifer y trawsblaniadau afu 
 

 Cynnydd o 11% yng nghyfanswm nifer y trawsblaniadau o organau cardiothorasig 
 

 Gostyngiad o 8% yng nghyfanswm nifer y trawsblaniadau aren 
 

 Cynnydd o 40% yn nifer y trawsblaniadau pancreas 

 
 
 
 
1.2 Ein Cyflawniadau 
 
 
Ymwybyddiaeth o’r newidiadau i’r system rhoi organau  

Mae’r arolwg omnibws diweddaraf ym mis Mawrth 2018 yn dangos bod 82% o’r cyhoedd 
yng Nghymru yn ymwybodol, yn ddigymell, o’r newidiadau i’r system rhoi organau; o 
gymharu â 73% ym mis Gorffennaf 2017. 
. 
Preswylwyr yng Nghymru sydd wedi cofrestru ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau 
Erbyn diwedd mis Mawrth 2018, roedd gan Gofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG 1,234,025 
o gofrestriadau optio i mewn, sef 40% o’r boblogaeth. Mae hwn yn gynnydd o 2 bwynt 
canrannol ers yr un cyfnod yn 2017, Hefyd, cafwyd 180,924 o gofrestriadau optio allan, 
sy’n cyfrif am 6% o’r boblogaeth, sydd ar yr un lefel â 2017 gyda 35 o unigolion yn penodi 
cynrychiolydd i wneud eu penderfyniad ar roi organau ar eu rhan.  
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Atgyfeiriadau at dimau gwasanaethau rhoi organau 
Mae cyfradd atgyfeirio rhoddwyr organau posibl at dimau gwasanaethau rhoi organau 
yng Nghymru yn parhau i gynyddu o 89.1% yn 2016/17 i 92.9% yn 2017/18.  
 
Effaith Nyrsys Arbenigol Rhoi Organau 
Mae’r DU gyfan yn dal i ganolbwyntio ar gynnwys Nyrs Arbenigol Rhoi Organau yn y 
drafodaeth â theuluoedd rhoddwyr cymwys, Mae cyfraddau cydsynio yn gwella’n 
sylweddol pan fydd Nyrs Arbenigol Rhoi Organau yn cael ei chynnwys yn y drafodaeth, 
Mae cyfran y trafodaethau â theuluoedd yng Nghymru sy’n cynnwys Nyrs Arbenigol Rhoi 
Organau wedi cynyddu o 87.9% yn 2016/17 i 92.4% yn 2017/18.  
 
Cyfradd cydsynio  

Rydym yn parhau i weld gwelliannau sylweddol yn y gyfradd cydsynio DBD a DCD 
gyfunol. Rydym yn cydnabod bod gwelliannau yn debygol o ddeillio o’r newid 
deddfwriaethol a’r ymgyrch gyfathrebu/cyfryngau helaethach,  
 

 2012/13     50% 

 2013/14     54% 

 2014/15     48% 

 2015/16     59% 

 2016/17     64% 

 2017/18     70% 

 
Y cyfraddau cydsynio/awdurdodi cyffredinol (DBD a DCD gyda’i gilydd) yn 2017/18 yn 
Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yw 66%, 57% a 66%, yn y drefn honno. 
 
Cynyddu nifer y rhoddwyr organau lluosog ymadawedig gwirioneddol 

 
Gwelwyd cynnydd o 21% yn nifer y rhoddwyr ymadawedig a roddodd organau yn 
2017/18 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Cynyddodd nifer y rhoddwyr ar ôl i’w 
marwolaeth gael ei chadarnhau yn ôl meini prawf niwrolegol 13% i 45, a chynyddodd 
nifer y rhoddwyr yn dilyn marwolaeth gylchredol 38% i 29.  
 
O’r 74 o roddwyr organau ymadawedig mewn ysbytai yng Nghymru yn 2017-2018, roedd 
46% wedi optio i mewn ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau o gymharu â 45% o roddwyr 
organau yn 2016-2017. 
 
 

1.2 Meysydd i’w gwella 

 
Rydym yn gwybod bod llawer i’w wneud:  
 
Cynyddu nifer y rhoddwyr byw 

Mae nifer y trawsblaniadau byw yn gymharol fach, ac mae wedi lleihau i 42 yn 2017/18 o 
52 yn 2016/17. At hynny, lleihaodd nifer y rhoddwyr byw a roddodd organau yng 
Nghymru 14% i 31, sef 30% o gyfanswm y rhoddwyr organau. 
 
Nifer y cleifion a gafodd drawsblaniad  
Mae nifer y cleifion sy’n aros am drawsblaniad organ wedi lleihau ychydig i 234 ar 
ddiwedd mis Mawrth 2017-18 o 243 yn yr un cyfnod yn 2016/17. Wrth i gleifion gael 
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trawsblaniad bydd y niferoedd ar y rhestr aros yn amrywio. Bu lleihad bach yn nifer y 
trawsblaniadau a gyflawnwyd gan mai dim ond un uned drawsblannu sydd yng Nghymru. 
Mae’n debygol bod hyn yn adlewyrchu’r rhestr aros gymharol fach am drawsblaniadau 
aren sy’n mynd tuag i lawr.  
 
Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

Er bod y nifer y cleifion yng Nghymru o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a 
allai roi organau yn fach, mae angen ymgysylltu â’r cymunedau er mwyn codi 
ymwybyddiaeth ac annog mwy o bobl i siarad am roi organau. 
 
Mae llawer i’w ddathlu yng Nghymru ers i’r newid yn y system cydsynio i roi organau gael 
ei gyflwyno. Mae’n galonogol gweld bod niferoedd rhoddwyr ar y lefel uchaf erioed yng 
Nghymru ac mai Cymru sy’n arwain y ffordd yn y DU o ran cydsynio i roi organau. Rydym 
wedi dysgu cryn dipyn ar ein taith ac wedi rhannu hyn â’r Alban a Lloegr sydd bellach yn 
mynd ati i newid eu deddfwriaeth ynglŷn ag optio allan hefyd, Gwyddom fod meysydd o 
hyd lle y gallwn leihau’r cyfleoedd coll i roi organau hyd yn oed yn fwy. Tra bydd cleifion 
yn aros am eu trawsblaniad llwyddiannus, bydd GIG Cymru yn parhau i weithio’n galed i 
leihau unrhyw gyfleoedd coll a sicrhau bod cynifer o drawsblaniadau â phosibl yn mynd 
rhagddynt.  
 
 

  

        

       

     
Dr Andrew Goodall     Abigail Harris 
Prif Weithredwr – GIG Cymru   Cadeirydd, Grŵp Gweithredu  
       Rhoi Organau 
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2.0 Crynodeb o weithgarwch rhoi a thrawsblannu organau 
ymhlith preswylwyr yng Nghymru 

 
Ar 31 Mawrth 2018 eleni, bu cynnydd yn nifer y rhoddwyr ymadawedig sy’n rhoi organau 
mewn ysbytai yng Nghymru, sef 74 o gymharu â 61 yn 2016/17, a hefyd yn nifer y 
preswylwyr yng Nghymru sy’n rhoi organau mewn unrhyw ysbyty, sef 79 o gymharu â 68 
yn 2016/17. Ceir cynnydd bach o ddau yn nifer y trawsblaniadau organ gan roddwyr 
ymadawedig, sef 137 o gymharu â 135 yn 2016/17. Roedd 234 o gleifion ar y rhestr 
drawsblannu weithredol ar 31 Mawrth 2018, naw yn llai nag yn 2016/17.  
 
Cafodd cyfanswm o 179 o breswylwyr yng Nghymru drawsblaniad yn ystod 2017/18, sef 
wyth yn llai nag yn 2016/17, Bu lleihad yn nifer y trawsblaniadau aren gan roddwyr byw o 
52 yn ystod 2016/17 i 42 yn ystod 2017/18.  
 
Mae Ffigur 1 yn dangos bod nifer y cleifion sy’n aros am drawsblaniad yng Nghymru wedi 
lleihau ychydig i 234 ar 31 Mawrth 2017/18. Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018, 
roedd 74 o roddwyr ymadawedig mewn ysbytai yng Nghymru wedi rhoi organau solet, 
gan arwain at 181 o drawsblaniadau ledled y DU.  
 
O’r 234 o breswylwyr yng Nghymru a oedd yn aros am drawsblaniad, cafodd 137 
drawsblaniad gan roddwr ymadawedig, a chafodd 42 drawsblaniad gan roddwr byw. Caiff 
preswylwyr yng Nghymru y mae angen trawsblaniad calon, ysgyfaint, afu a choluddyn 
bach arnynt y trawsblaniadau hynny yn Lloegr. 
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Ffigur 1 :  Rhoi Organau, Trawsblaniadau, Rhoddwyr a Rhestr 
Aros Cymru 

Organau a roddwyd
gan Breswylwyr yng
Nhymru

Trawsblaniadau o
Roddwyr Ymadawedig
ar gyfer Preswylwyr
yng Nghymru

Rhoddwyr
Ymadawedig

Rhestr Drawsblannu

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

Mae Ffigur 2 yn tynnu sylw at yr heriau a wynebir wrth geisio cynyddu nifer y rhoddwyr 
organau addas a thrawsblaniadau. Bob blwyddyn, mae dros 30,000 o bobl yn marw yng 
Nghymru; y bydd tua 18,000 ohonynt yn yr ysbyty ar adeg eu marwolaeth. Fodd bynnag, 
o’r rhain, dim ond tua 400 o bobl sy’n marw o dan amgylchiadau sy’n golygu y gallant o 
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bosibl fod yn rhoddwr a dim ond tua 300 o’r rhain sy’n addas i fod yn rhoddwyr1. Yn 
2017/18, arweiniodd hyn at 74 o unigolion a roddodd organau solet mewn ysbyty yng 
Nghymru, gyda 181 o drawsblaniadau yn cael eu cynnal a 241 o organau yn cael eu rhoi.  
 
 
Ffigur 2: Cymru – Poblogaeth bosibl o roddwyr organau ymadawedig – 1 Ebrill 
2016 i 31 Mawrth 2017 

 

 

                                                        
1 Diffinnir rhoddwyr â’u hymennydd yn farw (DBD) sy’n gymwys fel cleifion y mae eu marwolaeth wedi cael 
ei chadarnhau ar ôl profion niwrolegol ac nad oedd ganddynt unrhyw wrtharwyddion meddygol absoliwt i roi 
organau solet. 
Diffinnir rhoddwyr yn dilyn marwolaeth gylchredol (DCD) sy’n gymwys fel cleifion y cafodd eu triniaeth ei 
thynnu’n ôl ac y rhagwelwyd y byddent yn marw o fewn pedair awr, heb unrhyw wrtharwyddion meddygol 
absoliwt i roi organau solet. 
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Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 1 Data SYG 

   2 Data SYG 
   3 Data SYG 
   4 Data 2016-17: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG, archwiliad o roddwyr 

posibl 
  5 Rhoddwyr posibl – cleifion a oedd yn bodloni’r meini prawf i gael profion marwolaeth niwrolegol h.y. y rhai 

yr amheuwyd bod eu hymennydd wedi marw neu gleifion y cafodd eu triniaeth ei thynnu’n ôl a lle 

rhagwelwyd y byddent yn marw o fewn pedair awr 
6 Rhoddwyr cymwys – rhoddwyr posibl heb unrhyw wrtharwyddion meddygol absoliwt i roi organau solet 
7 Data 2016-17 ar roddwyr ymadawedig: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau ’r GIG, cofrestr 

trawsblaniadau’r DU (o ysbytai Cymru) 
8 Trawsblannwyd i dderbynwyr yng Nghymru (ar sail ble roeddent yn byw) 
9 Organau o roddwyr ymadawedig yng Nghymru 
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3.0 Rhoddwyr organau ymadawedig 

Cafwyd cynnydd o 21% yn nifer y rhoddwyr ymadawedig a roddodd organau yng 
Nghymru yn 2017-2018 i 74, sef 13 yn fwy na’r nifer yn yr un cyfnod yn ystod 2016-17. 
Cynyddodd nifer y rhoddwyr ar ôl meini prawf niwrolegol (DBD) 13% i 45, a chynyddodd 
nifer y rhoddwyr yn dilyn marwolaeth gylchredol (DCD) 38% i 29. 

Mae’r niferoedd yn ymddangos yn fach ond ni all pawb sy’n marw fod yn rhoddwr 
organau ymadawedig gan fod llai nag 1% o bobl yn marw o dan amgylchiadau sy’n 
golygu y gallant roi eu horganau. Y rhwystr mwyaf i wella cyfraddau rhoi organau fu 
sicrhau cydsyniad yn y grŵp bach hwn o unigolion.  

Yn ystod 2017-18, Cymru oedd â’r gyfradd uchaf o roddwyr DBD a DCD fesul miliwn o’r 
boblogaeth, sef 15.8 fesul miliwn o’r boblogaeth am DBD a 9.6 fesul miliwn o’r 
boblogaeth am DCD, o gymharu â chyfartaledd y DU, sef 14.5 fesul miliwn o’r 
boblogaeth am DBD a 9.4 fesul miliwn o’r boblogaeth am DCD,  

Er bod y ffigurau hyn yn galonogol, maent yn tynnu sylw at y ffaith bod angen i’r cyhoedd 
yng Nghymru ddeall pam ei bod mor bwysig bod unrhyw un a allai roi organau yn cael y 
cyfle i wneud hynny a bod y teulu yn parchu penderfyniad eu perthynas. Mae hanes Ellie 
yn dangos beth mae’r ffin denau rhwng cael organ neu golli’r cyfle yn ei olygu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dechreuodd Ellie Lacey (31) o Gaerdydd deimlo’n flinedig iawn ond gan ei bod ond 

wedi dychwelyd o daith feicio am bum mis o amgylch Ewrop yn ddiweddar, nid 

oedd yn poeni ryw lawer. Ar ôl i’r blinder barhau, fe es i at fy meddyg teulu i gael 

rhai profion gwaed; dangosodd y canlyniadau fod problem gyda fy afu ond 

dywedodd y meddyg wrtha i mai feirws oedd hyn fwy na thebyg ac y byddwn yn 

gwella. O fewn ychydig wythnosau roedd fy nghorff wedi chwyddo, wedi dechrau 

troi’n felyn, ac fe ges i fy nerbyn i’r ysbyty ym mis Ionawr 2017. 

“Fel llawer o bobl eraill, doeddwn i ddim wedi bod yn ddifrifol wael o’r blaen ac 

roeddwn bob amser yn iach ac yn heini. Fe wnes i ddirywio mor gyflym fel y cefais i 

fy nghludo mewn ambiwlans i’r Ysbyty Rhydd Brenhinol yn Llundain a fy rhoi ar 

restr aros tra brys am drawsblaniad wythnos yn ddiweddarach. Pan gafwyd hyd i 

organ dridiau’n ddiweddarach, bu’n amser hynod emosiynol i mi a’r teulu. Fe ges i 

fy nhrawsblaniad o fewn pythefnos i fy nerbyn i’r ysbyty a aeth popeth yn iawn, 

diolch byth. 

“Rwy’n meddwl am fy rhoddwr drwy’r amser a hoffwn feddwl y gallaf fyw bywyd 

digon llawn i’r ddwy ohonon ni. Rwy’n meddwl y byd ohoni a byddaf yn ddiolchgar 

iddi am byth oherwydd ei phenderfyniad i roi rhodd bywyd. Ei theulu hi yw fy arwr, 

yn ystod yr hyn a fyddai’n amser trawmatig, mae’n rhaid; fe benderfynon nhw 

barchu ei phenderfyniad.  

 “Yr hyn a wnaeth argraff fawr arna i oedd y ffaith bod fy mywyd wedi newid mor 

gyflym ymhen cyn lleied o amser. Pan oeddwn yn aros am roddwr, roeddwn yn 

teimlo’n euog, yn rhannol am fy mod yn gwybod bod cymaint o bobl eraill ar y rhestr 

aros, ac yn rhannol am mai’r gwir yw eich bod yn aros i rywun arall farw drosoch. 

Mae’n amser anodd iawn, yn feddyliol ac yn gorfforol. 
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Dengys Tabl 1 y camau lle cafodd cyfleoedd eu colli cyn rhoi organau. Mae’r arfer asesu 
claf presennol yn achos rhoddwyr DCD yn golygu bod cyfran sylweddol o gleifion o’r fath 
yn peidio â bod yn rhan o’r broses rhoi organau ar adeg trafodaeth; a hynny am fod nifer 
fawr o roddwyr DCD cymwys yn cael eu hystyried yn anaddas i roi organau oherwydd 
anaddasrwydd meddygol ac felly ni cheir trafodaeth ffurfiol am roi organau gyda’r teulu 
na chynrychiolwyr penodedig. 
 

 
Tabl 1: Crynodeb o ganrannau allweddol, 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2018 

 
 

DBD DCD Pawb 

Cyfradd profion marwolaeth niwrolegol 95.3%   

Cyfradd atgyfeirio  98.8% 91.4% 92.9% 

Cyfran y trafodaethau lle roedd Nyrs Arbenigol Rhoi 
Organau yn bresennol 

95.5% 90.1% 92.4% 

Cyfradd cydsynio 80.3%  62.6% 70.1% 

- pan nad oedd Nyrs Arbenigol Rhoi Organau yn 
bresennol i gael trafodaeth 

33.3% 33.3% 33.3% 

- pan oedd Nyrs Arbenigol Rhoi Organau yn bresennol i 
gael trafodaeth 

82.5% 65.9% 73.1% 

- pan nad oedd claf wedi mynegi penderfyniad i roi 
organau neu nad oedd statws claf ar y Gofrestr 
Rhoddwyr Organau yn hysbys ar adeg rhoi organau o 
bosibl 

63.3% 38.8% 48.1% 

- pan oedd penderfyniad claf i fod yn rhoddwr organau ar 
y Gofrestr Rhoddwyr Organau ac yn hysbys ar adeg rhoi 
organau o bosibl* 

91.7% 90.0% 90.7% 

- pan oedd penderfyniad claf i fod yn rhoddwr organau 
(drwy unrhyw ddull) yn hysbys ar adeg rhoi organau o 
bosibl** 

94.4% 90.5% 92.3% 

- pan oedd Nyrs Arbenigol Rhoi Organau yn bresennol i 
gael trafodaeth a’i bod yn hysbys bod penderfyniad claf i 
fod yn rhoddwr organau ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau 
ar adeg rhoi organau o bosibl 

95.5% 92.3% 93.8% 

- pan oedd cydsyniad tybiedig yn gymwys*** 85.7% 53.6% 67.3% 

    

“Mae’n peri loes cael gwybod bod rhai teuluoedd yn gwrthod cefnogi cydsyniad eu 

perthynas i roi organau. Mae wir yn fy mrifo oherwydd gallwn i fod wedi bod yn un 

o’r rhai sy’n aros am organ i achub eu bywyd nad ydynt yn ei gael mewn pryd, Mae 

mor bwysig penderfynu p’un a ydych am roi’ch organau a chael trafodaeth am roi 

organau gyda’ch teulu. Mae angen iddynt wybod beth yw eich penderfyniad fel y 

gallant gefnogi’ch penderfyniad os byddant byth yn y sefyllfa honno.” 
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* Penderfynodd pum teulu anwybyddu penderfyniad hysbys eu hanwylyd ar y Gofrestr Rhoddwyr 
Organau i fod yn rhoddwr organau  
** Penderfynodd chwe theulu anwybyddu penderfyniad hysbys eu hanwylyd (drwy unrhyw ddull) 
i fod yn rhoddwr organau 
*** Roedd 49 o achosion lle roedd cydsyniad tybiedig yn gymwys ac mewn 16 o achosion nid 
oedd y teulu yn cefnogi cydsyniad tybiedig 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 
3.1 Cyfradd atgyfeirio 
 
Dylai pob claf lle yr amheuir marwolaeth niwrolegol neu y rhagwelir y bydd yn marw cyn 
hir, h.y. mae’n cael cymorth i anadlu, penderfynwyd tynnu triniaeth yn ôl a rhagwelir y 
bydd yn marw o fewn pedair awr, gael ei atgyfeirio at Nyrs Arbenigol Rhoi Organau, Ar 
gyfer 2017/18, cafwyd cyfradd atgyfeirio DBD o 98.8% sy’n gyson â chyfartaledd y DU, 
sef 99% a chyfradd DCD o 91.4% sydd ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU, sef 89%.  
 
 

 
 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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3.2 Cyfradd cynnal trafodaeth 
 
Cafodd pob teulu rhoddwr cymwys drafodaeth gyda Nyrs Arbenigol yn bresennol mewn 
95.5% DBD a 90.1% o DCD.  
 
 

 
 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 
 
3.3 Faint o bobl sydd wedi cofrestru ar y Gofrestr Rhoddwyr 
Organau?   
 
Er i ni basio deddf yng Nghymru a gyflwynodd y cysyniad o ‘gydsyniad tybiedig’, mae’n 
bosibl o hyd i bobl yng Nghymru gofnodi penderfyniad datganedig i fod yn rhoddwr ar y 
Gofrestr Rhoddwyr Organau.  
 
Gwyddom fod teuluoedd yn fwy tebygol o gefnogi rhoi organau os ydynt yn gwybod beth 
yw penderfyniad eu perthynas ynglŷn â hyn. Pan nad oedd claf wedi mynegi 
penderfyniad i roi organau neu pan nad oedd statws claf ar y Gofrestr Rhoddwyr 
Organau yn hysbys ar adeg rhoi organau o bosibl, cafwyd cyfradd cydsynio o 48.1% yn 
gyffredinol ar 31 Mawrth 2018 ond pan fydd penderfyniad claf i roi organau ar y Gofrestr 
Rhoddwyr Organau yn hysbys ar adeg rhoi organau o bosibl mae’r cyfraddau cydsynio 
yn codi i 90.7% a 92.3% pan fydd penderfyniad y claf i roi organau (drwy unrhyw ddull) 
yn hysbys ar adeg rhoi organau o bosibl.  
 
Mae Ffigur 5 yn dangos canran y boblogaeth yng Nghymru sydd wedi cofnodi 
penderfyniad ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau. Mae nifer y cofrestriadau yn parhau i 
godi, ac mae 40% (1,234,025) o’r boblogaeth wedi gwneud hynny bellach. Mae hyn yn 
golygu bod 62,725 o bobl eraill wedi cofnodi penderfyniad i roi organau ar y gofrestr 
rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018. Hefyd, roedd ychydig dros 6% o’r boblogaeth 
wedi optio allan ar ddiwedd mis Mawrth 2018, (180,924). Mae hyn yn golygu bod 6,118 o 
bobl eraill wedi optio allan ar y gofrestr rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018  
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Ffynhonnell: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae Gail Butterill (44) o Ynys Môn yn gwybod pa mor bwysig yw trafod 
eich penderfyniad ynglŷn â rhoi organau gyda’ch anwyliaid, Parchodd 
benderfyniad ei phartner Ifor i roi organau. Mae Gail yn esbonio: 
 
“Fe ddywedodd Ifor wrtha i ei fod yn teimlo’n gryf ynglŷn â bod yn rhoddwr 
organau pan ddychwelon ni i Gymru ac roeddwn i’n gwybod ei fod yn 
cadw cerdyn rhoddwr, Ym mis Ionawr 2017, cafodd drawiad sydyn ar y 
galon gartref a’i gludo mewn hofrennydd  i’r ysbyty. Yn anffodus, ni 
wellhaodd a bu farw yn 72 oed. 
 
“Fe gysylltodd y tîm trawsblannu â mi er mwyn holi am ei benderfyniad 
ynglŷn â rhoi organau. Gallai’r dewis hwn fod yn hynod anodd i ni os nad 
oeddem yn gwybod beth oedd ei ddymuniad, yn enwedig am ei bod mor 
sydyn. Fe ddes i o hyd ei gerdyn rhoddwr ar unwaith ac roeddwn i’n 
gwybod y byddai am i ni barchu ei benderfyniad – roedd yn ddewis amlwg.  
 
“Cyn i Ifor farw, nid oeddwn wedi cofrestru fel rhoddwr organau a 
doeddwn i ddim wedi meddwl am y peth o ddifrif. Gwnaeth fy ysbrydoli i 
gofrestru ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau a sicrhau bod fy nheulu yn 
gwybod beth yw fy mhenderfyniad, er mwyn i’r sefyllfa fod yn symlach 
iddynt. I mi, roedd cerdyn rhoddwr Ifor yn gwneud y broses dipyn yn haws. 
Daeth yn amlwg pa mor bwysig yw cofrestru’ch penderfyniad, p’un a 
ydych yn dewis optio i mewn neu optio allan, ond yn bwysicach oll dylech 
ddweud wrth eich anwyliaid am eich dymuniad. Bydd yn gwneud pethau’n 

llawer haws i bawb yn y pen draw.” 
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4.0 Beth yw’r gyfradd cydsynio i fod yn rhoddwr organau 
ymadawedig? 
 
Mae data Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG yn dangos bod cyfraddau 
cydsynio’n uwch pan fydd statws cydsynio ar y Gofrestr Rhoddwyr Organau yn hysbys. 
Mae hyn yn tynnu sylw at bwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o roi organau ymhlith y 
cyhoedd, ond hefyd annog unigolion i roi gwybod i’w teuluoedd a’u hanwyliaid am eu 
penderfyniad. Yng Nghymru, mae’r gyfradd cydsynio pan fydd statws ar y Gofrestr 
Rhoddwyr Organau yn hysbys wedi bod yn gyson uchel ac yn debyg i wledydd eraill y 
DU, fel y gwelir isod yn Ffigur 6.  
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 

     Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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Mae Tabl 2 yn dangos y gyfradd cydsynio yng Nghymru ychydig cyn dechrau’r ymgyrch 
gwybodaeth i’r cyhoedd a rhoi Deddf Trawsblannu Dynol (Cymru) 2013 ar waith hyd at 
31 Mawrth 2018. Mae’r gyfradd cydsynio wedi amrywio o 59% yn 2011/12, gyda 
gostyngiad i lefel isel o 50% yn 2012/13 ac yna mae wedi codi’n gyson o flwyddyn i 
flwyddyn i 70% yn 2017/18. O weld y cynnydd cyson, mae’n debygol bod y newid yn y 
gyfraith a’r ymgyrch gwybodaeth i’r cyhoedd wedi cael effaith sylweddol ar y gyfradd 
cydsynio. Yn anffodus, ni fu fawr ddim newid yn nifer yr achosion lle mae cydsyniad wedi 
cael ei gadarnhau ond bod y teuluoedd yn teimlo na allent gefnogi rhoi organau. 
 
Mae’r cyfraddau cydsynio/awdurdodi cyffredinol (DBD a DCD) yn cymharu’n dda â Lloegr 
(70%), yr Alban (57%) a Gogledd Iwerddon (66%). 
 
 
 
 
 
Tabl 2: Cyfradd cydsynio i roi organau yng Nghymru 
 

Tabl 2: Data archwilio rhoddwyr posibl yng Nghymru,  
Data Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG – 1 Ebrill 2011 i 31 Mawrth 2017 

Blwyddyn 

ariannol 

Rhoddwyr 

posibl 

Rhoddwyr 

cymwys 

Cyfanswm y 

cydsyniadau 

a 

gadarhawyd 

Cydsyniad 

tybiedig 

Cyfradd 

cydsynio % 

Penderfyniad 

i 

anwybyddu’r 

Gofrestr 

Rhoddwyr 

Organau 

Penderfyniad 

i anwybyddu 

cydsyniad 

tybiedig  

2011/12  504  250    91 Dd/G  59    8  Dd/G 

2012/13  461  244   81 Dd/G  50   8   Dd/G 

2013/14  507  366   90 Dd/G  54   6   Dd/G 

2014/15  419  334   83 Dd/G  48   9   Dd/G 

2015/16  394  282   93 13  59   4   4 

2016/17  392  307   92 32  64   9   12 

2017/18  396  316  110 49  70   5   16 

        
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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Mae Tabl 3 yn dangos y rhesymau pam nad oedd y teulu yn cefnogi’r broses rhoi 
organau 2017/18 

Tabl 3: Rhesymau pam nad oedd teuluoedd yn cefnogi’r broses rhoi organau 

  

DBD 
 

DCD 

 N %  N % 

Claf a oedd wedi mynegi dymuniad o’r blaen i 
beidio â rhoi organau 

4 31  8 24.0 

Nid oedd y teulu yn siŵr a fyddai’r claf wedi cytuno 
i roi organau 

2 25  1 3.0 

Nid oedd y teulu yn credu mewn rhoi organau - -  1 3.0 

Roedd y teulu yn teimlo ei fod yn groes i’w 
credoau crefyddol / diwylliannol 

-   2 6.0 

Roedd y teulu yn teimlo bod y claf wedi dioddef 
digon  

- -  3 09.0 

Nid oedd y teulu am gael llawdriniaeth ar y corff 3 23.0  1 3.0 

Roedd y teulu am aros gyda’r claf ar ôl 
marwolaeth  

- -  2 6.0 

Roedd y teulu yn teimlo bod y broses rhoi organau 
yn rhy hir 

1 08.0  13 38.0 

Roedd y teulu yn teimlo bod angen claddu’r corff 
yn gyfan (heb fod yn gysylltiedig â rhesymau 
crefyddol na diwylliannol) 

1 8  - - 

Gwrthodiad pendant - nid oedd yn briodol holi 1 8  - - 

Arall 1 8  3 9.0 

Cyfanswm 13 100.0  34 100.0 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu farw Scott, llystad Sam Williams, yn 2016. Yn sgil penderfyniad ei deulu i roi 
organau Scott mae wedi gallu siarad yn agored â ffrindiau a theulu ynglŷn â 
pham bod angen i ni i gyd gael trafodaeth am roi organau. Esboniodd: 
 
“Roedd Scott wedi bod yn rhan fawr o fy mywyd ers pan oeddwn i’n 9 oed. Yn 
2016, cafodd ei gludo ar frys i’r ysbyty ar ôl dod o hyd iddo’n yn anymwybodol. 
Yno, cafodd ofal yn yr uned gofal dwys. Dywedodd y meddyg wrthon ni yn syth 
nad oedd fawr ddim gobaith. Roeddwn gyda fy mam, Joanna, pan ddaeth y nyrs 
arbenigol aton ni i ofyn am roi organau. Doedd Scott ddim wedi cofrestru ei 
benderfyniad, ond roedd fy mam yn gwybod y byddai wedi dymuno rhoi ei 
organau. 
 
“Doedden ni ddim wedi trafod y mater fel teulu, ond roeddwn i’n llwyr gefnogi 
penderfyniad fy mam i gefnogi cydsyniad tybiedig Scott i roi organau. Does dim 
angen eich organau arnoch chi pan fyddwch wedi marw a gall wneud 
gwahaniaeth mawr i fywydau pobl eraill. Ychydig ar ôl marwolaeth Scott, 
cawsom wybod ei fod wedi achub bywydau tri o bobl eraill. Roedd hyn yn wir yn 
rhoi pethau yn eu cyd-destun i mi; fe sylweddoles i fod rhoi organau yn rhywbeth 
y mae angen i bob teulu ei drafod felly os ydych yn y sefyllfa anffodus lle mae 
angen cefnogi penderfyniad eich perthynas ynglŷn â rhoi organau, rydych yn 
gwybod beth oedd dymuniad y person hwnnw.  
 
“Dylai ffrindiau a theuluoedd ledled Cymru neilltuo amser i gael trafodaeth am roi 
organau. Fe fydden ni i gyd yn derbyn ail gyfle mewn bywyd felly pam atal 
rhywun arall rhag cael un?  
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5.0 Faint o bobl sy’n rhoi organau yng Nghymru? 

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018, roedd 74 o roddwyr organau solet ymadawedig a 
oedd wedi marw ac wedi rhoi organau mewn ysbyty yng Nghymru. Cafodd 241 o 

organau eu rhoi gan roddwyr ymadawedig yng Nghymru, ond ni chafodd 36 eu 
trawsblannu, Mae Ffigur 9 yn rhoi trosolwg o’r organau a roddwyd. Hefyd, roedd 42 o 

drawsblaniadau organau byw i breswylwyr yng Nghymru. Bydd nifer o’r rhain wedi cael 

eu trawsblannu mewn ysbytai yn Lloegr. Cafwyd 31 o roddwyr organau byw o ysbytai 
yng Nghymru. 
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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  Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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5.1 Faint o roddwyr organau ymadawedig sydd a faint o 
organau sy’n cael eu rhoi? 
 
Mae’r cynnydd o ran cyfraddau rhoi organau yn parhau, gyda’r gyfradd cydsynio gyfunol 
uchaf yn y DU ac er na ellir dweud yn bendant mai’r ddeddfwriaeth sy’n gyfrifol am hyn, 
gwyddom fod cydsyniad tybiedig yn gweithio’n ymarferol a bod 33 o roddwyr yn 2017/18 
yn dilyn cydsyniad tybiedig.  
 
Rydym yn ystyriol o’r ffaith mai niferoedd bach o roddwyr sydd yng Nghymru ac y gall 
gymryd sawl blwyddyn eto cyn i ni weld beth yw effaith cyflwyno’r system optio allan 
mewn gwirionedd o ran rhoddwyr organau ac organau a roddir,  
 
Ymhlith y canfyddiadau allweddol o ymchwil ddiweddaraf (rhif 15) Arolwg Omnibws 
Cymru (Chwefror-Mawrth 2018) mae’r canlynol: 
 

 roedd 82% yn ymwybodol yn ddigymell o’r newidiadau i’r system rhoi organau 
(wedi cynyddu o 70%) 

 roedd 79% yn deall y system yn gywir yn ddigymell 

 roedd 73% yn cytuno, os nad yw unigolyn yn cofrestru penderfyniad, y dylid annog 
teuluoedd i gefnogi cydsyniad tybiedig (wedi cynyddu o 69%) 

 roedd 57% yn ymwybodol o’r hysbyseb ar y teledu / roedd 39% yn ymwybodol o’r 
hysbyseb ar y radio 

 roedd 40% o bobl a oedd wedi gweld / clywed yr hysbyseb wedi cael sgwrs  

 roedd 55% o bobl wedi cael trafodaeth gyda’r teulu (wedi cynyddu o 51%) 
 
 
 

 

Tabl 4: Rhoddwyr o ysbytai Cymru a chyfanswm nifer yr organau a roddwyd 

 

  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Rhoddwyr 
ymadawedig 

52 54 60 64 61 74 

Organau a 
roddwyd 

150 140 149 222 197 186 

       

 
     Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
 
 

5.2 Faint o roddwyr organau byw sydd? 
 
Mae rhoddwyr organau byw yn chwarae rôl hanfodol o ran achub a thrawsnewid 
bywydau, ac maent yn cynnig cyfle i gael trawsblaniad llwyddiannus i gleifion â chlefyd yr 
arennau ar ei gam olaf. Yn y DU, mae 97% o roddwyr byw yn rhoi aren. Mae’r organau a 
gaiff eu rhoi gan roddwyr byw yn cyfrannu at oddeutu traean o’r organau sydd ar gael i’w 
trawsblannu bob blwyddyn yng Nghymru ac yn y DU. 
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Mae’r rhan fwyaf o drawsblaniadau aren yn rhai ‘cyfeiriedig’. Mae hyn yn golygu bod y 
rhoddwr yn rhoi aren i rywun y mae’n ei adnabod – aelod o’r teulu neu ffrind.  
 
Mae nifer y rhoddwyr byw sy’n preswylio yng Nghymru yn gymharol fach, dim ond 31 ar 
gyfer 2017/18, sydd wedi lleihau o 36 yn 2016/17. Pan gaiff nifer y rhoddwyr fesul mil o’r 
boblogaeth ei hystyried, mae perfformiad Cymru’n gyson â rhannau eraill o’r DU, ac 
eithrio Gogledd Iwerddon, sy’n perfformio’n dda iawn fesul mil o’r boblogaeth.  
 
 
 

 
Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mae Ann Marsden yn gweithio fel Cydlynydd Trawsblannu Rhoddwyr Byw yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd, Dros yr 16 mlynedd diwethaf mae wedi 
helpu i hwyluso dros 500 o drawsblaniadau aren, a oedd yn cynnwys rhoddwyr 
byw, sydd wedi achub bywydau. Medd:  
 
“Gall methiant yr arennau effeithio ar unrhyw un ohonon ni ar unrhyw adeg ac 
chael aren gan roddwr byw yn aml yw’r math gorau o driniaeth yn yr hirdymor i 
glaf sydd â chlefyd yr arennau, yn enwedig os gellir trawsblannu’r organ cyn bod 
angen dialysis arennol. Mae cyfradd llwyddo’r llawdriniaeth yn ardderchog a gall 
cleifion sy’n cael aren gan roddwr byw ddisgwyl cael budd o aren gwbl weithredol 
am 15 i 20 mlynedd ar gyfartaledd.  
 
 Rwyf wedi gweld fy hun sut y gall y weithred anhunanol hon drawsnewid bywyd 
rhywun sydd â chlefyd yr arennau. Mae’n brofiad mor gadarnhaol i bawb dan sylw 

ac yn hynod foddhaus i bobl ar y tîm cymorth fel minnau.  
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Roedd Andrew Thomas (55) o Bengam. Caerffili, yn hyrwyddwr carate cyn 
iached â’r gneuen a oedd yn byw bywyd llawn pan aeth yn ddifrifol sâl oherwydd 
methiant yr arennau,  
 
Cafodd bywyd Andrew ei drawsnewid, diolch i’w frawd Paul, fel mae’n esbonio: 
 
“Pan oeddwn yn fy ugeiniau hwyr fe es i’n sâl gyda Sarcoidosis, sef clefyd sy’n 
effeithio ar yr ysgyfaint. Fe ges i anhawster mawr i anadlu a doeddwn i ddim hyd 
yn oed yn gallu cerdded i fyny’r grisiau heb droi’n las oherwydd diffyg ocsigen. 
Pan oedd y meddygon yn cynnal archwiliadau fe welon nhw fod clefyd yr 
arennau arna i, nad oedd yn gysylltiedig â’r clefyd arall. 
 
“Fe barheues i i hyfforddi a byw bywyd llawn ac iach am fwy na 15 mlynedd nes i 
mi ddechrau teimlo’n sâl tua Nadolig 2006, Dangosodd profion fod fy arennau yn 
dechrau methu ond, oherwydd fy lefelau ffitrwydd, nad oedd angen i mi gael 
dialysis am naw mis arall, Fe wnaeth dialysis achub fy mywyd, ond doeddwn i 
ddim yn mwynhau’r profiad, Roedd yn anodd gwneud swydd llawn amser a chael 
dialysis deirgwaith yr wythnos, ond roedd fy nghyflogwr yn wych, gan roi’r amser 
roedd ei angen arnaf i gael y driniaeth. 
 
“Ar ddechrau 2008, cynigiodd fy mrawd hynaf Paul gael ei brofi i weld p’un a allai 
roi un o’i arennau i mi, Yn ffodus, roedd yn cydweddu. Mae’n casáu ysbytai a 
nodwyddau ond roedd yn barod i fynd drwy’r profion a’r llawdriniaeth i fy achub i, 
Mae’r newid ers fy nhrawsblaniad ym mis Mai 2008 wedi bod yn anhygoel; mae 
ei rodd wir wedi rhoi fy mywyd yn ôl i mi.  
 
“Rwy’n deall pam nad yw rhai pobl yn hoffi’r syniad o roi organau, yn enwedig 
teuluoedd sydd mewn profedigaeth. Ond yn y pen draw, mae’n rhodd mor wych 
a gallai drawsnewid bywydau ac, yn llythrennol, achub bywydau. Mae rhoi 
organau yn rhywbeth y dylai pawb ei ystyried, beth bynnag fo’u teimladau 
personol eu hunain. Gwnaeth fy mrawd oresgyn ei ofnau er mwyn rhoi ei aren i 
mi a fy helpu i fyw bywyd llawn unwaith eto. Byddaf bob amser yn ddiolchgar am 
hynny. Cafodd fy ŵyr ifanc ei eni â chlefyd cronig yr arennau, nad yw’n 
gysylltiedig â fy niagnosis i, a bydd angen iddo gael trawsblaniad yn y dyfodol 
hefyd. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw rhoi organau oherwydd gallai fod 
angen trawsblaniad ar unrhyw oedran.” 
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6.0 Faint o breswylwyr yng Nghymru sydd ar y rhestr aros 
am drawsblaniad organ? 
 

Ar 31 Mawrth 2018, o gymharu â 31 Mawrth 2017, roedd nifer y preswylwyr yng 
Nghymru a oedd yn aros am:- 

 Trawsblaniad wedi lleihau i 234 o 243  

 Trawsblaniad aren wedi cynyddu i 174 o 170  

 Trawsblaniad aren a phancreas gyda’i gilydd wedi cynyddu i 15 o 14  

 Trawsblaniad pancreas wedi cynyddu 1 i 2 

 Trawsblaniad y galon wedi cynyddu i 10 o 7  

 Trawsblaniad ysgyfaint wedi lleihau i 18 o 23  

 Trawsblaniad y galon a’r ysgyfaint wedi lleihau i 1 o 2  

 Trawsblaniad yr afu wedi gostwng 13 o 24  
 
 
 
 

      
 

Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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Roedd Hazel Mock (40) o Benlle’r-gaer yn benderfynol o fyw bywyd llawn, 
egnïol ac iach nes i gymhlethdodau a oedd yn ymwneud â’i diabetes Math 1 
fynd mor ddifrifol ac mai trawsblaniad pancreas oedd ei hunig obaith o fyw 
bywyd normal gyda’i theulu,  
 
Medd: “Ar ôl genedigaeth fy ail blentyn fe ddechreuodd fy lefelau siwgr yn y 
gwaed fynd yn isel, hyd at 12 gwaith y dydd, a byddwn yn mynd yn 
anymwybodol. Doeddwn i ddim yn cael unrhyw rybudd cyn llewygu. Roedd yn 
codi dychryn mawr ar fy mhlant bach ac yn achos pryder i fy ngŵr a oedd yn 
gorfod aros i fyny drwy’r nos er mwyn gofalu amdana i. Un tro, fe wnes i 
lewygu wrth brif ffordd pan oeddwn ar fy mhen fy hun gyda’r plant a oedd yn 2 
ac yn 4 oed ar y pryd. Llwyddodd fy mab i roi ychydig o Lucozade i mi a, 
rhywsut neu’i gilydd, fe gyrhaeddon ni i gyd y llyfrgell leol, lle llwyddes i 
ddweud, ‘Mae angen parafeddyg arna i’ cyn colli ymwybyddiaeth. 
 
“Fe aeth pethau i’r pen pan oedden ni ar fin mynd ar wyliau fel teulu y llynedd 
ac fe es i drwy gyfnod difrifol o lefelau isel o siwgr yn y gwaed a dywedodd y 
parafeddyg wrtha i mi bron â marw. Yn ffodus, roeddwn eisoes wedi cael fy 
hatgyfeirio at y tîm trawsblannu er mwyn siarad am drawsblaniad pancreas 
oherwydd y cyfnodau difrifol o lefelau peryglus o isel o siwgr yn y gwaed. 
Erbyn hyn, roeddwn wedi gorfod rhoi’r gorau i weithio am fod rheoli lefel y 
siwgr yn ei gwneud yn amhosibl i mi gadw at drefn feunyddiol, felly roedd yn 
rhyddhad pan gafodd fy enw ei ychwanegu at y rhestr aros am drawsblaniad. 
Roeddwn yn ffodus am eu bod wedi llwyddo i ddod o hyd i bancreas i mi 
ymhen tri mis yn unig. Roedd fy lefelau ffitrwydd yn dda felly dim ond tair 
wythnos y treulies i yn yr ysbyty ar ôl y llawdriniaeth, ond roedd yn broses 
adfer araf o hyd oherwydd bu’n rhaid i mi adfer rhywfaint o symudoldeb ac 
ailhyfforddi fy nghorff i weithredu’n iawn unwaith eto.” 
 
“Mae pethau wedi newid yn llwyr ers fy llawdriniaeth drawsblannu. Does dim 
rhaid i mi boeni am y lefelau ofnadwy o isel o siwgr yn y gwaed rhagor, 
roeddwn yn gallu dychwelyd i weithio unwaith eto, ac mae wedi gwneud 
gwahaniaeth enfawr i ni fel teulu. Erbyn hyn, gallaf wneud cymaint mwy gyda’r 
plant, does dim rhaid iddyn nhw boeni amdana i, ac nid yw fy ngŵr dan straen 
nac wedi blino ar ôl gofalu amdana i bob nos. Eleni, fe aethom ar ein gwyliau 
ac roedd yn wych am ein bod wir yn gallu mwynhau’r cyfan. Roeddem yn gallu 
cerdded yn bell heb unrhyw risg a bwyta pryd roeddem am gael pryd o fwyd, 
yn hytrach na phryd roedd angen bwyta oherwydd fy lefelau o siwgr yn y 
gwaed. Yn syml, doedd dim angen i ni boeni am bethau.”  
 
“Fe ddaeth fy mhancreas o roddwr ymadawedig dienw ac mae’n golygu 
cymaint i mi fod yr unigolyn hwn wedi optio i mewn ar y Gofrestr Rhoddwyr 
Organau. Rwy’n edrych ymlaen at ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth ei anwyliaid 
am fod eu haelioni wedi newid ansawdd bywyd fy nheulu cyfan er gwell. 
Gallwn fyw bywyd llawn nawr.” 
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6.1 Faint o bobl sy’n marw tra byddant ar y rhestr aros am 
drawsblaniad? 
 
Yn aml, trawsblannu organ yw’r unig driniaeth ar gam olaf methiant organ ac, er y gellir 
trin cleifion â chlefyd cam olaf yr arennau â therapïau amnewid arennol eraill, derbynnir 
yn gyffredinol mai trawsblannu aren yw’r driniaeth orau i wella ansawdd bywyd. Yn 
anffodus, am fod organau’n brin, ni chaiff llawer o gleifion y trawsblaniad a all achub eu 
bywydau. 
 
Yng Nghymru, gwnaeth nifer y preswylwyr yng Nghymru a fu farw tra’n aros am 
drawsblaniad yn 2017/18 leihau i 16 o 24 yn 2016/17. Mae mwy o bobl o hyd yn aros am 
drawsblaniad na nifer yr organau sydd ar gael. Mae’r ymgais i wyrdroi’r duedd hon yn 
parhau.  
 

 
 
.     Ffynhonnell data: Gwasanaeth Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 

    

 
 
7.0 Nifer y preswylwyr yng Nghymru a gafodd drawsblaniad 
yn ôl math – Diweddariad  
 

Mae Ffigur 13 yn dangos nifer y preswylwyr yng Nghymru a gafodd drawsblaniad yn ôl 
math o organ.  
Rhwng 2016/17 a 2017/18, bu cynnydd o 40% yn nifer y trawsblaniadau pancreas, 
cynnydd o 8% yng nghyfanswm nifer y trawsblaniadau afu, cynnydd o 11% yng 
nghyfanswm nifer y trawsblaniadau o organau cardiothorasig, Bu lleihad bach o 8% yng 
nghyfanswm nifer y trawsblaniadau aren a gyflawnwyd, gan mai dim ond un uned 
drawsblannu sydd yng Nghymru. Mae’n debygol bod hyn yn adlewyrchu’r rhestr aros 
gymharol fach am drawsblaniadau aren sy’n mynd tuag i lawr,  
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Nid yw nifer y trawsblaniadau a gyflawnwyd ar breswylwyr yng Nghymru yn cyfateb i’r 
cynnydd yn nifer y rhoddwyr gan fod organau a roddwyd yng Nghymru yn gallu cael eu 
defnyddio ar gyfer cleifion mewn rhannau eraill o’r DU, ac fel arall. 
 
 
 

 
 
Nid oedd data ar gornbilennau ar gyfer 2017/19 ar gael ar adeg ysgrifennu Ffynhonnell data: Gwasanaeth 
Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG 
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8.0 Rhoi/trawsblannu organau pediatrig/newydd-anedig  
 
Nid yw’r broses rhoi organau yn wahanol i blant, ond ni ellir tybio eu bod yn cydsynio, 
ond gall y logisteg, yr emosiynau a’r ymatebion fod yn anodd. Mae strategaeth Rhoddwyr 
Pediatrig a Newydd-anedig Gwaed a Thrawsblaniadau’r GIG a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru yn cydnabod y materion hyn, yn mynd i’r afael â hwy ac yn eu derbyn yn ei 
hymgais i wella cyfraddau rhoddwyr pediatrig yn sylweddol yn y DU.  
 
Nifer fach iawn o roddwyr pediatrig a welir yng Nghymru. Ar lefel y DU dim ond 57 o 
roddwyr oedd o dan 17 oed, sef 4% o gyfanswm nifer y rhoddwyr yn y DU.  

Mae Rhys Llewelyn, o Aberdâr, sy’n 31 oed erbyn hyn, yn manteisio i’r eithaf 
ar bob cyfle ac yn byw bywyd llawn. Mae’n esbonio: 

“Fe ges i ddiagnosis o gardiomyopathi - clefyd cyhyr y galon - pan oeddwn 
ond yn dri mis oed, a rhybuddiwyd fy rhieni ei bod yn annhebygol y byddwn 
yn byw tan fy mhen-blwydd cyntaf. Fe lwyddodd y meddygon i reoli’r cyflwr â 
meddyginiaeth am 25 mlynedd a oedd yn golygu fy mod yn gallu byw bywyd 
cymharol normal, ond doeddwn i ddim yn gallu chwarae chwaraeon cyswllt a 
byddwn yn colli fy ngwynt yn hawdd. 
 
“Pan oeddwn yn 21 oed roedd rhaid gosod diffibriliwr mewnol ar ôl llewygu yn 
y feddygfa. Ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach, fe ddatblyges i 
symptomau tebyg i’r ffliw ond roeddwn yn cymryd fy mod ond wedi bod yn 
gorwneud pethau. Fe ges i fy atgyfeirio at yr ysbyty lle cynhaliodd y meddyg 
ymgynghorol ecocardiogram. Roeddwn yn gallu dweud yn syth o edrych ar ei 
wyneb mai newyddion drwg oedd. Fe ddywedodd wrtha i fod fy nghalon yn 
methu. 
 
“Fe roddwyd fy enw ar y rhestr aros am drawsblaniad pan gadarnhawyd mai 
dyna oedd yr unig opsiwn i achub fy mywyd. Roedd yn anodd hyd yn oed 
cerdded i siop y gornel am fy mod yn teimlo mor sâl; roeddwn yn pesychu 
gwaed ac roedd rhaid i mi aros yn yr ysbyty am gyfnodau hir sawl gwaith. Yn 
y diwedd fe fu’n rhaid i mi ofyn am gael fy nerbyn i’r ysbyty am fy mod mor 
wan a phrin fy mod yn gallu aros yn effro. Fe ddywedon nhw fod fy nghalon 
yn cael anhawster gweithio ac fe roddwyd fy enw ar y rhestr am drawsblaniad 
â blaenoriaeth am fod angen calon newydd arna i o fewn ychydig wythnosau 
neu ni fyddwn yn goroesi. 
 
“Roedd yn emosiynol tu hwnt pan gawson nhw galon i mi. Roeddwn wedi bod 
mor agos at farwolaeth - roedd meddwl bod rhywun nad oeddwn yn ei nabod 
bellach yn achub fy mywyd yn rhywbeth trist a llawen ar yr un pryd. Fe ges i 
sawl problem ar ôl y llawdriniaeth ac roedd angen i mi gael rhagor o 
lawdriniaeth, felly allwn i ddim gadael yr ysbyty am chwe wythnos. Yn ffodus, 
fe lwyddes i ddychwelyd i weithio ychydig o fisoedd yn ddiweddarach ac, ar ôl 
naw mis, fe dderbynies i’r her o ddringo’r Wyddfa er mwyn codi arian i 

Sefydliad Prydeinig y Galon yng Nghymru. 
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Er mai anaml y mae hyn yn digwydd, i’r plant a’r babanod newydd-anedig hynny sydd 
wedi cael eu derbyn i gael gofal critigol ac na fyddant yn goroesi’r salwch, os gwnaed y 
penderfyniad i dynnu triniaeth yn ôl neu wneud profion ar sail meini prawf niwrolegol, 
gallant (ar ôl trafodaeth â’r rhieni) fod yn rhoddwyr organau addas at ddibenion 
trawsblannu. Mae sôn am roi organau wedi dod yn rhan arferol o ofal diwedd oes 
pediatrig ac atgyfeiriwyd pob rhoddwr cymwys yn 2017/18 at y nyrsys arbenigol. 
 
Roedd 4.0 o organau wedi cael eu rhoi fesul rhoddwr DCD ar gyfartaledd ond nid oedd 
unrhyw roddwyr DBD. 
 
Caiff pob claf pediatrig o Gymru y mae angen trawsblaniad arno ei atgyfeirio at ysbytai yn 
Lloegr lle y byddant yn cael y trawsblaniad. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I Hollie Bailey o Gaerffili, mae delio â phroblemau iechyd wedi bod yn rhan fawr o’i 
bywyd ers pan oedd yn faban. Cafodd ei geni ag arennau llai na’r cyffredin, a 
arweiniodd at fethiant llwyr yr arennau erbyn 13 oed a’i thrawsblaniad cyntaf yn 
2006, Dirywiodd ei hiechyd unwaith eto yn 2014 a oedd yn golygu bod angen ail 
drawsblaniad aren ar Hollie pan oedd yn 23 oed. 
 
“Ar ôl mwynhau bywyd normal am gymaint o flynyddoedd ar ôl fy nhrawsblaniad 
aren cyntaf, roedd yn anodd tu hwnt i mi ymdopi â’r dirywiad sydyn yn yr aren a 
drawsblannwyd ddeng mlynedd yn ddiweddarach. Heb sôn am y triniaethau dialysis 
dyddiol dwys a’r posibilrwydd y byddwn yn gorfod aros yn hir cyn bod ail 
drawsblaniad ar gael,” medd Hollie, “Cafodd fy mam a fy llystad eu profi i weld a 
oeddent yn rhoddwyr posibl ac roedd yn gymaint o ryddhad pan gadarnhawyd bod fy 
llys tad yn cydweddu, Byddaf bob amser yn ddiolchgar am y rhodd a roddodd i mi. 
Ers fy nhrawsblaniad aren, rwy’n hollol iach ac yn mwynhau gweithio’n llawn amser 
unwaith eto – rhywbeth na allwn  byth fod wedi’i wneud cyn y llawdriniaeth, gan fy 
mod mor flinedig drwy’r amser. Erbyn hyn, mae gen i ddigon o egni i fwynhau treulio 

amser gyda fy nheulu a ffrindiau.” 
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7.0 Casgliadau ac edrych i’r dyfodol 

Rydym wedi cyflwyno llawer o welliannau er mwyn helpu i gyflawni uchelgais strategaeth 
Trawsblannu Organau: Ymlaen at 2020 - Cynllun Gweithredu Cymru i fod ymhlith y 
goreuon yn y byd. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos ein bod wedi gwneud cynnydd 
rhagorol o ran sicrhau’r nifer fwyaf erioed o roddwyr o ysbytai yng Nghymru ynghyd â 
chynnydd cyson yn y gyfradd cydsynio sy’n golygu mai Cymru sydd â’r gyfradd cydsynio 
uchaf yn y DU gyfan. 

Rydym yn parhau i weithio’n galed i sicrhau bod pob cyfle posibl ar gael i bobl roi 
organau er mwyn sicrhau bod mwy o gleifion yn cael y cyfle i gael trawsblaniad 
llwyddiannus ac rydym yn amlwg yn symud i’r cyfeiriad cywir, ond mae mwy o waith i’w 
wneud bob amser. 

Byddwn yn parhau i hyrwyddo rôl y teulu yn y broses rhoi organau, Mae’n bwysig bod 
aelodau o’r teulu yn deall mai eu rôl hwy yw cefnogi penderfyniad eu perthynas o ran rhoi 
organau, p’un a yw cydsyniad wedi cael ei ddatgan neu ei dybio, Byddwn yn parhau i 
annog pobl yng Nghymru i gael trafodaeth am roi organau a dweud wrth eu perthynas 
agosaf beth yw eu penderfyniad,  

Byddwn yn gwneud mwy o ymdrech i hyrwyddo rhoddwyr organau byw a gweithio gyda 
chymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r angen 
am gefnogi’r broses rhoi organau a chael trafodaeth gyda’r teulu. 

Sylweddolwn mai penderfyniad personol iawn yw’r penderfyniad i roi organau ai peidio 
ond mae modd achub llawer o fywydau neu eu newid am byth o ganlyniad i wneud 
hynny. Byddwn bob amser yn ddiolchgar i’r unigolion a’r teuluoedd sy’n cefnogi’r broses 
rhoi organau ac sy’n trawsnewid bywydau’r rhai y mae angen dybryd arnynt.  

 

 

  

 

 
 


