
Shillong

Cyrhaeddodd Dr H Gordon Roberts
Shillong ym 1913 yn feddyg dan nawdd
Cenhadaeth EBC ac agorwyd yr Ysbyty
Cenhadol hwn ar Fawrth 25ain, 1922
gyda 90 o welyau. Wedi ymadawiad Dr
Arthur Hughes yn 1969 trosglwyddwyd
cyfrifoldeb i Synod Casi Jaintia, rhan o
Eglwys Bresbyteraidd yr India. Yng
nghalon a meddwl y boblogaeth leol,
cysylltir yr ysbyty a’i gofal ag enw Crist
ac enw Cymru ac mae’r gwasanaeth a’r
gofal yno yn adlewyrchu hyn.

Mae’r ysbyty yn wynebu cyfnod heriol
eithriadol ar hyn o bryd gan fod
anghenion dwys a difrifol ganddi. Er hyn
fe gawsom y fraint o gyfarfod meddygon,
nyrsys a gweinyddwyr ymroddedig iawn
yn gweithio dan amgylchiadau anodd, yn
aml heb dderbyn cyflog am fisoedd ond
eto yn byw mewn ffydd ac yn llwyr gredu
eu bod yn dilyn esiampl eu Harglwydd yn
eu hymroddiad i’r tlawd a’r anghenus.

Cysylltiadau newydd

Rhan o ymdrech adferiad yr ysbyty yw’r
cysylltiadau newydd sydd ganddi a CMC
Vellor ac mae meddygon ac arbenigwyr
ariannol a gweinyddol oddi yno yn gefn
i’r staff yn Shillong. 

Y Prif Feddyg bellach yw Dr Roken
Nongrum sy’n llawfeddyg uchel ei barch
ac mae gan yr Ysbyty Fwrdd
Llywodraethol newydd a Dr Faith yn
Ysgrifennydd iddo. 

Dywed hi mewn llythyr diweddar: ‘Mae
gan yr Ysbyty niferoedd addas o nyrsus,
parafeddygon a staff cefnogol ac mae
nifer o feddygon arbenigol yn rhan o’r
tîm. Ond mae gennym brinder dybryd yn
yr Adrannau Anaesthesia, Radioleg,
Paediatreg a CTG (ENT).’

Heb Feddyg Anaethesia bu’n rhaid
dibynnu ar Feddyg o Ysbyty gyfagos ond

erbyn hyn nid yw’r meddyg yma ar gael
ac ni all yr Ysbyty weithredu
llawdriniaethau. Mae EBC yn gweithio
gyda’r EBI a CWM ar hyn o bryd i weld a
oes modd i feddyg o ran arall o’r byd
gael secondiad i gynorthwyo yn yr
argyfwng.

O ran y gwasanaethau mamolaeth mae
cysylltiad clos rhwng yr Ysbyty a’r
Canolfannau Iechyd Gwledig a dim ond
yr achosion mwyaf dwys sy’n cael eu
cyfeirio i’r Ysbyty. Mae tua 1400 o blant
yn cael eu geni yn yr Ysbyty yn flynyddol
ac mae angen uwchraddio’r Uned Gofal
Dwys, gwella’r cyflenwad o ddfir poeth i’r
ward a phrynu offer newydd.

I’r dyfodol

Gweddïwn gyda nhw dros ddyfodol yr
Ysbyty a diolchwn am y cysylltiad
hanesyddol a chyfoes sydd rhyngom.
Cofiwn mewn diolchgarwch gyda’n
cyfeillion yno am ymroddiad EBC a
chysylltiadau Dr Gwyn Evans ac eraill
dros y blynyddoedd ac am ymroddiad yr
eglwysi lleol, y Synod ac EBI a staff yr
Ysbyty tuag at ffyniant a pharhad y
gwaith. Fe fydd y cyfle sydd gennym i
gynorthwyo’r Ysbyty trwy haelioni Cronfa
Mari a Phryderi ac arian Apêl y Llywydd
sydd yng nghadw gan EBC yn fodd i
godi calon y tîm ymroddedig sydd yno
a’u cynorthwyo yn fuan gobeithio i
barhau yn y weinidogaeth ryfeddol sydd
ganddynt i ddwyn iachâd a gobaith i
lawer.

Aneurin Owen, Llansannan

Lle i enaid gael llonydd … t. 2  •  Ffydd a diwylliant … t. 7  •  Profiad gwaith … t. 8

yGOLEUAD
CYFROL CXLVI RHIF 35 DYDD GWENER, AWST 31, 2018 Pris 50c

EGLWYS BRESBYTERAIDD CYMRU

yn calonogi

yn ysbrydoli

yn adeiladu

Gwasanaethau Ysbyty Dr. H. Gordon Roberts, JAIAW, SHILLONG, MEGHALAYA

Ymweliadau ag Ysbytai Gogledd Ddwyrain yr India


