
Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn derbyn hanes ymweliad go
arbennig ag ysbytai cenhadol yn Jowai, Shillong a Durtlang.
Bellach y mae pedwaredd ysbyty wedi ei sefydlu sef Ysbyty Dr
John Williams yn Lunglei, Mizoram. Dyma beth o gefndir yr
ymweliad.

Penderfyniad ymddiriedolwyr cronfa Pryderi a Mari a sefydlwyd i
gefnogi cysylltiadau a pherthynas rhwng Cymru a Phatagonia
oedd dirwyn y gronfa i ben a dosbarthu gwaddol y gronfa yn unol
ag amodau yr ewyllys gwreiddiol. 

Roedd dau brif amod wedi eu nodi yn yr ewyllys sef dosbarthu
hanner y gronfa i barhau y berthynas rhwng Cymru a Phatagonia
ond fod hanner hefyd yn cael ei ddosbarthu rhwng y
gwasanaethau mamolaeth yn ysbytai y maes cenhadol yng
Ngogledd Ddwyrain yr India. Priodol felly oedd anfon dau i
gyfarfod a staff yr ysbytai, gweld y gwasanaethau cyfredol a
cheisio dirnad ble fyddai’r buddsoddiad newydd yma o Gymru yn
cael y dylanwad mwyaf.

Gofynnwyd i Dr Owain Edwards a’r Parch. Aneurin Owen
ymgymeryd â’r dasg gan fod gan y ddau brofiad o’r
gwasanaethau yno a bod y ddau yn blant y Maes hefyd. Cafodd
Aneurin ei eni yn Durtlang a rhieni Owain ill dau eu geni yn India
gan fod eu rhieni hwythau yno yn gwasanaethu fel cenhadon.
Mae gan Aneurin hefyd gysylltiadau clos gyda’r PCI yn Shillong
(fel Cadeirydd yr Adran Ecwmenaidd a’r Eglwys Fydeang) ac
arweinyddion y Synodau sydd wedi bod ar sawl ymweliad â
Chymru dros y blynyddoedd. Fel meddyg teulu yn y Bala ac fel

rheolwr Coleg y Bala roedd profiad ac arbenigedd Owain yn
allweddol i’r gwaith. 

Ond roedd cyfyngiadau ar amser Owain i ffwrdd o’i waith yn
golygu mai cwta wythnos a gafwyd i gyflawni’r holl ymweliadau.
Trwy ras Duw cafwyd trefniadau hwylus a phob un o’r awyrennau
ar amser! Cafwyd pob cydweithrediad hefyd gan staff yr ysbtai a
swyddogion y cyrff Presbyteraidd sydd â llais dylanwadol ar
lywodraeth yr ysbytai fel y cawn weld wrth i’r gyfres yma fynd
rhagddi. 
Mai y 9ed i’r 16eg oedd amseriad y daith felly gan ymweld â
Durtlang yn gyntaf dros y Sul ac yna ymlaen i Shillong trwy
Guwahati ac wedyn i Jowai ac yn ôl adref drwy Kolkata. Daeth
meddyg o Ysbyty Dr John Williams i ymuno yn y trafodaethau yn
Durtlang oherwydd fe fyddai wedi bod yn amhosibl cynnwys y
daith i Lunglei hefyd yn yr amser.

Yn ôl Owain ac Aneurin cafwyd argraff ffafriol iawn o’r
gwasanaethau gyda lefelau staffio a chyfleusterau cyfoes o safon
uchel. Gwelwyd ymroddiad y tu hwnt i ddim a welir yn gyffredinol
yng Nghymru gyda chymhelliad o galon Crist ei hun yn ysgogi’r
gofal. Dros yr wythnosau nesaf fe dderbynir adroddiad ar yr
ysbytai yn eu tro gyda manylion am y gwasanaethau mamolaeth
a’r anghenion sydd ganddynt. Cofiwn am y bedair ysbyty yn ein
gweddïau a gweddiwn am ddoethineb i amgyffred yr angen ac i
ddosbarthu’r adnoddau yn briodol pan ddaw’r amser.

Aneurin Owen, Llansannan
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Helpu gwasanaethau mamolaeth
yn ysbytai Gogledd Ddwyrain yr India

Staff Ysbyty Shillong

Croeso hefyd yn Durtlang!

Croeso yn Ysbyty Jowai


