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Annwyl Mr Ramsay,  

Rheoli meddyginiaethau 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 19 Gorffennaf yn gofyn am eglurhad ynghylch nifer o 
faterion a nodwyd yn ymateb Gweinidogion Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus, Rheoli Meddyginiaethau.  

Rwy'n croesawu cydnabyddiaeth y Pwyllgor o'r cynnydd da a gafwyd wrth weithredu'r 
argymhellion a wnaed yn adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 2016. O ran y materion 
penodol yr ydych yn eu codi, rwy'n gobeithio y bydd y Pwyllgor yn deall y bu nifer bach o 
argymhellion y tro hwn lle'r oeddem wedi gwrthod y camau penodol yr oedd y Pwyllgor yn 
eu ffafrio, a hynny er inni gytuno â bwriad yr argymhellion eu hunain. Bu llawer o bwyso a 
mesur wrth benderfynu a ddylid derbyn neu wrthod yr argymhellion hyn, ac rwy'n falch felly 
o gael cyfle i roi eglurhad o'r pwyntiau penodol a nodir yn eich llythyr.

Rwy'n hyderu bod yr wybodaeth ychwanegol yn Atodiad A yn egluro'r sefyllfa mewn 
perthynas â'r argymhellion penodol yr ydych yn tynnu sylw atynt.   

Yn gywir 

Dr Andrew Goodall 
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Atodiad A  
 
Eglurhad o ymateb Gweinidogion Cymru ar 2 Gorffennaf 2018, mewn perthynas ag 
adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar Reoli Meddyginiaethau    
 
Argymhelliad 1: Bod Llywodraeth Cymru yn llunio adroddiad blynyddol yn manylu 
gwybodaeth am welliannau yn rheoli meddyginiaethau ar draws y Byrddau Iechyd, i 
gynyddu atebolrwydd a sicrhau bod proffil rheoli meddyginiaethau yn parhau i fod yn uchel 
ar agenda Byrddau Iechyd. 
 
Ein dehongliad ni oedd bod yr argymhelliad hwn yn deillio o argymhelliad tri yn adroddiad 
Archwilydd Cyffredinol Cymru a oedd yn cynnwys y canlynol:“Mae angen proffil uwch ar 
ragnodi a rheoli meddyginiaethau mewn cyrff iechyd”. Yn ein hymateb, roeddem yn 
cefnogi'n llwyr y safbwynt y dylai Bwrdd pob corff iechyd yng Nghymru graffu'n rheolaidd ar 
bob agwedd ar reoli meddyginiaethau.   
 
Mae'n ymddangos o argymhelliad y Pwyllgor, ein bod yn cytuno'n llawn ar y canlyniad a 
ddymunir, sef bod Byrddau cyrff iechyd yn fwy ymatebol am wella'r modd y rheolir 
meddyginiaethau; gan hynny fe wnaethom dderbyn argymhelliad y Pwyllgor. Rwy'n deall 
efallai ein bod yn rhoi'r argraff nad ydym yn derbyn yr argymhelliad mewn gwirionedd, gan 
inni dderbyn yr argymhelliad ond ymateb mewn modd sy'n gwrthod y syniad bod 
Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu adroddiad ar reoli meddyginiaethau. Rwy'n gallu eich 
sicrhau nad felly yw'r sefyllfa. Ein bwriad yw codi proffil materion sy'n ymwneud â rheoli 
meddyginiaethau ar lefel Bwrdd. Rydym o'r farn mai'r ffordd fwyaf priodol o wneud hynny yw 
gwella adroddiad presennol Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru, drwy ehangu'r 
cynnwys a darparu gwybodaeth o adroddiadau ar fyrddau iechyd unigol, cyn cyhoeddi 
adroddiad blynyddol 2018-19. 
 
Argymhelliad 4: Datblygu system rheoli data i olrhain nifer y fferyllwyr a thechnegwyr 

fferyllol sy’n gweithio yng Nghymru, ac i gynllunio eu gofynion hyfforddiant. 
 
O fis Hydref 2018, Addysg a Gwella Iechyd Cymru fydd yn gyfrifol am gynllunio ar gyfer 
anghenion y gweithlu yn y sector iechyd. Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i Addysg a 
Gwella Iechyd Cymru gynnal a datblygu'r gwaith o gasglu gwybodaeth a data am y gweithlu 
iechyd, gan gynnwys data ynghylch fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol.   
 
Drwy sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn dangos ei bod 
wedi ymrwymo i ddefnyddio a gwella dull gweithredu strategol ar gyfer cynllunio a 
chomisiynu'r gweithlu yn y dyfodol. Mae ein hymateb i'r Pwyllgor felly'n ymwneud â'r 
argymhelliad penodol ar gyfer datblygu cronfa ddata. Mater i Addysg a Gwella Iechyd 
Cymru fydd penderfynu sut mae'n cyflawni ei swyddogaethau, a gallai hynny fod drwy 
systemau newydd neu'n seiliedig ar y cronfeydd data presennol y cyfeirir atynt yn ymateb 
Gweinidogion Cymru i'r Pwyllgor.  



Argymhelliad 7: Y defnydd o dechnoleg graff mewn perthynas â phecynnau er mwyn 

hwyluso’r defnydd diogel o feddyginiaethau heb eu hagor, a lleihau'r meddyginiaethau sy'n 
mynd yn wastraff. 
 
Rydym yn falch bod y Pwyllgor yn cydnabod mai heriau sylweddol yw'r rheini sy'n 
gysylltiedig ag ailddefnyddio meddyginiaethau. Hoffwn ymddiheuro os oedd yn ymddangos 
nad oedd ein hymateb yn talu digon o sylw i'r mater hwn. Gallaf eich sicrhau ein bod o'r farn 
bod gwastraffu meddyginiaethau'n fater difrifol iawn, ac mae gan y byrddau iechyd bolisïau 
a systemau ar waith eisoes ar gyfer ceisio ailddefnyddio meddyginiaethau pan fo hynny'n 
bosibl o fewn amgylchedd rheoledig ein hysbytai.  
 
Fel y Pwyllgor, rydym yn cydnabod y bu galwadau yn ystod y blynyddoedd diweddar i 
ailddefnyddio meddyginiaethau sydd wedi eu dychwelyd, ac rydym yn deall ei bod yn 
ymddangos y gallai ailddefnyddio meddyginiaethau gynnig ateb i'r broblem o beth i'w wneud 
â'r meddyginiaethau hyn. Byddem yn anghytuno â'r gosodiad mai cadw'n dawel ar y cyfan 
yw ein hymateb i'r broblem o wastraffu meddyginiaethau.  
 
Mae gwastraffu meddyginiaethau'n fater cymhleth, sydd fwyaf amlwg mewn perthynas â'r 
meddyginiaethau sy'n mynd yn wastraff ar ôl cael eu dychwelyd i fferyllfeydd. Serch hynny, 
mae'n debygol bod llawer mwy o wastraff yn digwydd yn sgil y cyfle cudd sy'n gysylltiedig â 
chostau rhagnodi a dosbarthu'n ddiangen, a rheoli clefydau mewn modd nad yw o'r 
ansawdd gorau gan arwain at afiachusrwydd y gellid fod wedi ei osgoi. Mae ymateb 
Gweinidogion Cymru ar 2 Mai yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol: 
 

 Cynyddu atebolrwydd Byrddau o ran defnyddio meddyginiaethau'n effeithiol ar draws 
holl gyrff y GIG; 

 Cynnal ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd o faterion yn 
ymwneud â rheoli meddyginiaethau, gan gynnwys meddyginiaethau sy'n mynd yn 
wastraff;  

 Lleihau gor-ragnodi meddyginiaethau y gwyddys bod eu gwerth clinigol yn 
gyfyngedig; a 

 Lleihau gor-archebu presgripsiynau drwy gynhyrchu casgliad o'r arferion gorau ar 
gyfer archebu presgripsiynau amlroddadwy, gan gynnwys archebu gan gartrefi gofal.  

 
Mae'r camau gweithredu hyn a nodir yn ymateb Gweinidogion Cymru i argymhellion 1, 2, 11 
a 12, ochr yn ochr â'n hymrwymiad parhaus i gynnwys fferyllwyr clinigol fel rhan annatod o 
dimau ymarfer cyffredinol, yn ffurfio ymateb i'r rhesymau sylfaenol sy'n peri i 
feddyginiaethau fynd yn wastraff. 

 
Argymhelliad 5: Cynnal gwerthusiad o fferyllwyr clwstwr, yn benodol mewn perthynas â 
modelau cyllido a recriwtio.    
 
Rydym yn cytuno'n llwyr ei bod yn werthfawr i fyrddau iechyd rannu'r hyn sydd wedi ei 
ddysgu a'r arferion gorau, ymhlith ei gilydd yn ogystal ag o fewn y byrddau unigol eu hunain. 
Mae fferyllwyr clinigol sydd wedi eu lleoli mewn ymarfer cyffredinol ym mhob rhan o Gymru, 
yn cael y cyfle i gyfarfod yn rheolaidd i rannu arferion gorau, drwy ddod ynghyd mewn 
cymuned ymarfer sydd wedi ei sefydlu gan Wasanaeth Gwella 1000 0 Fywydau Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, ac sy'n cael ei goruchwylio gan y gwasanaeth hwnnw. 
 
Rôl Llywodraeth Cymru a'r byrddau iechyd yw sicrhau bod clystyrau gofal sylfaenol yn 
gwella iechyd a llesiant y dinasyddion y maent yn eu gwasanaethu.  Er y gallai hynny 
gynnwys darparu cyfeiriad clir ynglŷn â'r mathau o ymyriadau a threfniadau sydd â hanes o 



fod yn effeithiol, cyfrifoldeb y clystyrau yw penderfynu ar y trefniadau darparu mwyaf priodol. 
Mae rôl fferyllwyr clinigol mewn meddygfeydd yn helpu i wella diogelwch ac ansawdd 
arferion rhagnodi mewn gofal sylfaenol. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fesur 
gwelliannau o'r fath drwy ddefnyddio'r set o ddangosyddion rhagnodi cenedlaethol yr ydym 
yn eu datblygu.   
 
Materion eraill  
 
O ran argymhelliad 2, Rydym wedi dod i gytundeb â'r holl fyrddau iechyd mai Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Cwm Taf fydd yn arwain y gwaith o gynnal ymgyrch i godi ymwybyddiaeth 
ymhlith y cyhoedd o faterion yn ymwneud â rheoli meddyginiaethau.  Bydd y gwaith hwn yn 
seiliedig ar elfennau mwyaf llwyddiannus yr ymgyrch Eich Meddyginiaethau Eich Iechyd. 
Rydym wrthi'n trafod manylion yr ymgyrch a sut y bydd ei hynt a'i manteision yn cael eu 
monitro. Rydym bellach yn rhagweld y bydd y gwaith paratoi yn cael ei gwblhau yn ystod 
2018-19, ac y bydd y trefniadau ar gyfer codi ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd yn cael eu 
rhoi ar waith yn 2019-20. Byddaf yn cynnwys gwybodaeth bellach yn yr wybodaeth 
ddiweddaru yr ydym wedi addo ei darparu ar ddechrau 2019.  
 
Gallaf eich sicrhau bod swyddogion Llywodraeth Cymru yn cysylltu'n gyson â Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru er mwyn bwrw ymlaen â'r achos busnes a'r cynllun gweithredu ar e-
ragnodi fel y'u disgrifir yn argymhellion 16 ac 17. Pan oeddwn yn bresennol yng nghyfarfod 

y Pwyllgor ar 6 Mawrth 2017, dywedais y byddai'r costau cyfalaf sy'n gysylltiedig ag e-
ragnodi yn debygol o fod yn sylweddol, ac y byddai angen eu blaenoriaethu dros 
fuddsoddiadau eraill; yn y cyd-destun pwysig hwn yr ydym wedi ymrwymo i sicrhau bod yr 
achos busnes yn hollol briodol. 
 
Bydd yr wybodaeth ddiweddaraf ar hynt y gwaith hwn ar gael ar ddechrau 2019. 
 
 
 
 
   
 


