Ysbyty Gwynedd

Adran Achosion
Brys

Yn dod â'ch diweddariad misol ar y gwaith gwella
yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd

Yn y rhifyn hwn:
Dathliadau GIG70!

Cyn glaf yn codi dros £2,000 i ddiolch i staff
System CCTV yn cael ei gosod i fonitro'r system unffordd

Adroddiad Rheolwr y Safle
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Dathliadau GIG70!
Dathlodd y GIG ei ben-blwydd
yn 70 y mis hwn a nodwyd yr
achlysur gyda llu o bartïon te a
dathliadau yn Ysbyty Gwynedd!
Fel rhan o'r dathliadau,
cymerodd staff ein Hadran
Achosion Brys ran mewn
rhaglen ddogfen ar Channel 4
News.
Cynhyrchwyd y pum ffilm fer gan
aelod o'n staff Dr Saleyha
Ashan, ac roedd yn dilyn ein
nyrsys a meddygon sy'n
gweithio'n galed, er mwyn gweld
sut beth yw gweithio mewn
Adran Achosion Brys go iawn.

Drosodd i chi...
Rydym bob amser yn falch o gael adborth am Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd a'n gwasanaethau.
Dyma enghraifft o rai o'r pethau y mae unigolion wedi dweud wrthym.
"Gwasanaeth rhagorol i'm cymydog gan Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd - mae gennym
adran wych yma ym Mangor."
"Diolch o galon i chi am ofalu amdanaf - mi fyddaf yn dragwyddol ddiolchgar i'r holl staff,
y nyrsys gwych sy'n gweithio mor galed ac yn gwenu bob amser."
"Gwn o brofiad mor ymroddedig, gofalgar a phroffesiynol ydych chi, ond mae'n rhaid i mi
ddiolch am y gofal a gafodd fy nhaid dros y penwythnos. Rydym i gyd fel teulu yn ddiolchgar
iawn. Diolch o galon.”

System CCTV yn cael ei gosod i fonitro'r system unffordd
Gosodwyd camerâu TCC i fynd i'r afael â gyrwyr sy'n rhoi'r cyhoedd mewn perygl drwy anwybyddu'r system
un ffordd o gwmpas Ysbyty Gwynedd.
Yn sgil y gwaith adeiladu sy'n digwydd yn yr Adran Achosion Brys, mae system un ffordd wedi'i gosod sy'n
cyfeirio gyrwyr, sy'n defnyddio'r meysydd parcio uchaf, i ddefnyddio'r ffordd o gwmpas cefn yr ysbyty wrth
adael y safle.
Fodd bynnag, oherwydd bod nifer o yrwyr yn anwybyddu'r system hon, mae'r tîm Rheoli Ysbyty nawr wedi
gosod TCC i fonitro'r ardal.
Meddai Meinir Williams, Cyfarwyddwr Ysbyty yn Ysbyty Gwynedd: "Hoffem atgoffa defnyddwyr y meysydd
parcio bod system un ffordd yn ei lle, ac mae digon o arwyddion clir yn nodi hyn, felly dymunwn annog
gyrwyr i gadw at y drefn hon.
"Fodd bynnag, mae nifer o yrwyr yn parhau i anwybyddu'r system un ffordd hon, sy'n achosi pryderon bydd
hyn o bosibl yn achosi damwain.
"Rydym nawr wedi cyflwyno camerâu TCC i fonitro'r ardal hon o'r ysbyty - mae hon yn ffordd brysur dros
ben lle bydd ambiwlansau a cherbydau mawr sy'n gysylltiedig â'r adeiladu yn eu defnyddio'n rheolaidd.
"Mae'r ambiwlansau hyn yn dod â'n cleifion mwyaf gwael i mewn ac ni ellir cyfaddawdu ar eu mynediad.
"Adroddwyd am sawl digwyddiad pryderus i'r tîm rheoli ysbyty dros yr wythnosau diwethaf, sy'n cynnwys
ambiwlansau sy'n cael trafferthion i gyrraedd yr Adran Achosion Brys oherwydd bod ceir yn troi y ffordd
anghywir allan o'r meysydd parcio.
"Oherwydd digwyddiadau fel hyn, nid oedd dewis arall gennym heblaw am osod TCC ar y rhan hon o'r
ffordd i fonitro'r sefyllfa a byddwn yn rhoi gwybod i Heddlu Gogledd Cymru am unrhyw ddigwyddiadau
difrifol pellach.
"Dymunwn annog pawb i ddefnyddio'r system un ffordd yn gywir er diogelwch ein staff a chleifion."

RAF Valley visit Ysbyty Gwynedd ED!

Adroddiad Rheolwr y Safle, Iwan Lewis
report
"Mae'r tîm wedi cwblhau'r gorffeniadau yn yr adran
paediatrig newydd sy'n cynnwys paratoi'r llawr a phaentio'r
waliau.
"Os ydych wedi bod yn yr ysbyty yn ystod yr wythnos
ddiwethaf, efallai i chi sylwi ar waith craen, er mwyn gosod
yr unedau trin aer yn yr ystafell beiriannau.
"Rydym yn awr wedi dechrau gwneud y gwaith Mecanyddol
a Pheirianyddol yn yr Uned Penderfyniadau Clinigol ac
rydym yn y broses o osod y to ar y cwrt, ystafell plaster ac
ystafell staff."

Cyn glaf yn codi dros £2,000 i ddiolch i staff
Diolch yn fawr iawn i'r tîm o feicwyr a feiciodd
70 milltir ar gyfer 70 mlynedd y GIG i godi
£2,656.33 i'r Adran Achosion Brys.
Trefnwyd y daith i godi arian i'r adran a hefyd i
ddiolch i staff am ofalu am Kirsty Owen a Ricky
Jones oedd ill dau yn rhan o ddamweiniau
difrifol ychydig o flynyddoedd yn ôl.
Bydd yr arian yn mynd tuag at brynu eitemau i'r
adran newydd.

