
 

Mae’r larwm yn fy neffro am 4 o’r gloch – rwyn mynd lawr llawr yn dawel fach, cael brecwast, 
molchi a gwisgo er mwyn  peidio deffro fy ngwraig.  Rwyn gadael y tŷ gyda’m fflasg a 
brechdanau a gyrru i gasglu fy nghyd-deithwyr yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro neu Geredigion. 
Bydd angen eu cludo i Glangwili, Llwynhelyg neu Dreforys erbyn 7 o’r gloch i gael deialysis neu 
radiotherapi, cemotherapi neu fel cleifion allanol yn Singleton, Felindre, Glangwili neu 
Ysbyty’r Waun yng Nghaerdydd.  Gall y daith fod yn10, 20 neu hyd yn oed 70 o filltiroedd i 
ffwrdd.  Mae hefyd teithiau mwy ‘lleol’ i ysbytai Tywysog Philip, Dyffryn Aman neu Nedd- Port 
Talbot.  Yn aml, byddaf yn gyrru dros 300 milltir dros 13-14 awr y dydd.  Y mae dau ddiwrnod 
o wneud hyn yn ddigon i mi – rwyn mwynhau fy ymddeoliad! 

Yr wyf yn yrrwr Trafnidiaeth Ysbyty Gwirfoddol (Ceir Ambiwlans).  Rwyn defnyddio fy nghar 
fy hun i gludo pobl yn ôl a mlaen o ysbytai – i gael pelydr X, ffisiotherapi, radiotherapi i’w trin 
neu eu gollwng i ddod adre. Y mae hyn yn cefnogi  strwythur System Drafnidiaeth  Ddi-
Argyfwng yr ambiwlansys mawr gwyn a gymerwn yn ganiataol. Y mae cleifion sy’n methu neu 
na ddylent yrru yn aml angen ein help i gyrraedd yr ysbyty oherwydd diffygion ein system 
drafnidiaeth gyhoeddus, neu efallai eu bod yn byw mewn ffermydd bach anghysbell a fu’n 
fargen ddelfrydol pan symudon nhw yno o’r ddinas pan oedden nhw’n ifancach and fwy iach. 

Y mae llawer ohonon ni’r gwirfoddolwyr ac yr ydym yn gyrru miliynau o filltiroedd drwy Gymru 
bob blwyddyn. 

Fel arfer, pan fod y cleifion yn clywed fy acen Saesneg, maent yn cymryd yn ganiataol nad wyf 
yn deall na siarad Cymraeg. Nid yw hyn yn wir, ac fe arweiniodd at sawl achos o ddoniolwch 
a syndod. 



Pam ydw i’n gwneud hyn?  Rwyf am gynnig cymorth i gymdeithas ac rwyn mwynhau gyrru i 
ardalaoedd diddorol a sgwrsio gyda’r cleifion.  Mae llawer yn mwynhau fy nghwmni i a’u cyd-
gleifion. Mae sawl un yn dawel iawn ond fe gefais llawer o drafodaethau cofiadwy a chlywed 
sawl stori am fywyd diddorol dros ben.  Mae y rhan fwyaf yn hapus i wrando ar Classic FM ar 
y radio gyda fi. 

Weithiau mae’r tywydd yn ofnadwy ond y mae gweld yr haul yn codi uwchben Bae Ceredigion 
ar fore braf cyn codi un o’r cleifion, neu edrych lawr ar gastell Talacharn wedi mynd ag un arall 
adre yn gwneud i fyny am y pwysau wrth yrru ar hyd y draffordd yn y gwynt a’r glaw. 

 


