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Cyd-hysbysiad  
 
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Bwrdd Cyflawni Fferylliaeth: Cyflawni 
Cymru Iachach ar 29 Ebrill 2021. O dan gadeiryddiaeth Darren Hughes (Cyfarwyddwr 
Cydffederasiwn GIG Cymru), mae'r Bwrdd yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth 
ddatblygu’r Weledigaeth Fferylliaeth.  
 
Yn y cyfarfod hwn rhoddwyd yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â gwaith is-grwpiau'r Bwrdd 
sy'n cyd-fynd â phedair thema’r Weledigaeth Fferylliaeth. Y rhain yw: 
 

• Gwella Profiad y Claf 
Roedd y diweddariad yn cynnwys crynodeb o'r ymgyrch barhaus i gynyddu nifer y 
Cyfeillion Dementia yn y gweithlu Fferylliaeth; yn dilyn Arolwg Cyffredinolrwydd Pwynt, 
mae'r Bwrdd Cyflawni yn falch o adrodd bod tua 83% o dimau fferylliaeth y Byrddau 
Iechyd a 65% o dimau Fferylliaeth Gymunedol ar draws Cymru wedi ymgymryd â 
hyfforddiant Dementia. Hoffai'r Bwrdd ddiolch i'r proffesiwn am eu hymdrechion ac 
mae'n cynnig y ddolen ganlynol i fodiwl e-ddysgu 30 munud AM DDIM i'r rhai nad ydynt 
wedi ymgymryd â hyfforddiant Dementia o'r blaen ac a hoffai ymuno â ni yn yr ymdrech 
i gyflawni Cymru sy'n Ystyriol o Ddementia; 
https://www.wcppe.org.uk/product/dementiafriends/  

• Datblygu’r Gweithlu Fferyllol 
Hoffai'r Bwrdd Cyflawni gydnabod y portffolio o waith sy'n mynd rhagddo ar hyn o bryd 
dan arweiniad Addysg a Gwella Iechyd Cymru i gefnogi datblygiad y gweithlu 
Fferylliaeth yn unol â'n hegwyddorion a'n nodau o fewn Fferylliaeth: Cyflawni Cymru 
Iachach. Mae'r Bwrdd wedi derbyn y cynnig gan Margaret Allan, Deon Fferylliaeth 
AaGIC, i neilltuo cyfarfod o'r Bwrdd Cyflawni yn y dyfodol i gael diweddariad llawn o'r 
gweithlu a thrafodaeth ynghylch cynnydd tuag at ein nodau.  

• Gofal Fferyllol Di-dor 
Rhoddwyd gwybod i’r Bwrdd am ymarfer cwmpasu'r is-grŵp sydd ar y gweill mewn 
perthynas â nodau a mesurau.  

• Arloesi a Thechnoleg 
Rhoddodd Cheryl Way, Iechyd Digidol a Gofal Cymru, gyflwyniad i'r Bwrdd. Roedd y 
Bwrdd yn falch o nodi'r cynnydd sy'n cael ei wneud tuag at nifer o amcanion. Roedd 
hyn yn cynnwys gwaith yn ymwneud â rhagnodi’n fwy diogel, lleihau gwallau 
meddyginiaeth, gofal canser, integreiddio systemau'n well a rhannu cofnodion iechyd. 
Trafododd y Bwrdd hefyd y gwaith sydd ei angen i symud ymlaen tuag at nodau 2022 
a 2030. 
 
Diweddariad Dewis Fferyllfa 
Rhoddodd Emma Williams (Iechyd a Gofal Digidol Cymru) drosolwg o'r gwasanaethau 
Fferylliaeth Gymunedol a gefnogir gan lwyfan Dewis Fferyllfa.   
 
Roedd y Bwrdd yn falch o nodi bod Dewis Fferyllfa bellach ar gael mewn 99% o 
fferyllfeydd ledled Cymru ac yn offeryn hanfodol i Fferyllfeydd Cymunedol fel y pwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau Iechyd a Lles, gan gefnogi trosglwyddo gofal yn 
ddiogel ac yn ddi-dor rhwng yr ysbyty a'r cartref a safoni'r ffordd y mae timau Fferylliaeth 
Gymunedol yn cyfathrebu â phractisau meddygon teulu. 
 

https://www.wcppe.org.uk/product/dementiafriends/


Disgrifiwyd y broses o ymdrin â cheisiadau datblygu a rhoddodd Emma hefyd drosolwg 
i’r Bwrdd o gynllun gwaith 2021-22. 
 
Mae'r Bwrdd yn hynod ddiolchgar am yr holl waith a wnaed gan Emma a'i thîm ac 
maent yn arbennig o awyddus i gefnogi gwaith a fydd yn arwain at gynnydd yn y 
mynediad sydd ar gael ar hyn o bryd at Dechnegwyr Fferylliaeth Gymunedol a datblygu 
ateb 'byw' i arddangos argaeledd gwasanaethau Fferylliaeth Gymunedol i ymarferwyr 
clinigol a’r cyhoedd. 
 
Diweddariad E-Ragnodi 
Rhoddodd Gareth Cross (Llywodraeth Cymru) grynodeb o'r adolygiad eRagnodi; 
 
Comisiynwyd yr adolygiad mewn ymateb i'r argymhelliad i ddatblygu system ragnodi 
electronig yn y cwmwl sy'n gallu anfon presgripsiynau'n electronig, ar draws pob sector 
a fydd yn galluogi cynhyrchu presgripsiynau yn yr ysbyty a'u cyflenwi yn y gymuned 
erbyn 2030.  
 
Canolbwyntiodd yr adolygiad ar y gwaith a wnaed eisoes, y capasiti a'r gallu i newid a 
blaenoriaeth y gwaith yr oedd angen ei wneud i gyrraedd y nod a argymhellir.  
 
Daeth yr adolygiad eRagnodi i ben ar 1 Ebrill 2021 ac amlinellwyd pedair blaenoriaeth 
strategol; ERagnodi di-dor mewn Gofal Sylfaenol, ERagnodi mewn Gofal Eilaidd, 
Mynediad/Ceisiadau Cleifion ac Ystorfa Data Meddyginiaethau Genedlaethol. Mae'r 
adolygiad wedi manylu ar nifer o argymhellion a’r trywydd ar gyfer newid er mwyn 
cyflawni'r bwriad. Wedi’r cyfnod cyn-etholiadol mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu 
cyhoeddi'r adolygiad ac amlinellu sut y mae'n bwriadu cyflawni'r argymhellion. 

 
 
Yn ogystal â'r uchod, roedd y Bwrdd hefyd yn falch o glywed bod 17 o geisiadau wedi dod 
i law ar gyfer y cylch ariannu diweddaraf; nod yr arian hwn yw cefnogi nifer fach o 
brosiectau arloesol lleol sy'n cyd-fynd â Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach. 
 
 
 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Bwrdd Cyflawni, Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach 
ddydd Iau 22 Mai 2021 0930-1100. 

 
 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â ni: 
Pharmacy.DeliveryBoard@llyw.cymru  
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