
 

 

 

19 Gorffennaf 2018 

Annwyl Dr Goodall 

Rheoli Meddyginiaethau 

Fel y gwyddoch, ysgrifennodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ataf yn ddiweddar yn nodi ymateb Gweinidogion 
Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (2 Mai).  Darparwyd y 
wybodaeth ddiweddaraf hefyd am y cynnydd a wnaed yn erbyn yr argymhellion a 
wnaed gan Archwilydd Cyffredinol Cymru yn yr adroddiad 'Rheoli 
meddyginiaethau ym meysydd gofal Sylfaenol ac eilaidd' (31 Mai). Bu'r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus yn ystyried yr ymatebion hyn ar 11 Mehefin, ac rwy'n 
ysgrifennu atoch i geisio eglurder ynghylch y materion a ganlyn. 

Yr ymateb i'r argymhellion a wnaed yn adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 

Roedd y Pwyllgor yn falch o nodi bod 14 o'r 17 o argymhellion a wnaed ganddo 
wedi'u derbyn. Gyda'i gilydd, mae'r ymatebion a gafwyd i'r argymhellion hyn yn 
dangos bod camau cadarnhaol yn cael eu cymryd mewn ymateb i adroddiad y 
Pwyllgor. Nododd y Pwyllgor hefyd fod tri o'i argymhellion wedi'u gwrthod.  

Wrth drafod yr ymateb, cyfeiriodd y Pwyllgor yn ôl at ei lythyr blaenorol at yr 
Ysgrifennydd Parhaol (dyddiedig 14 Rhagfyr 2017) a'r ymateb a gafwyd ganddi 
(dyddiedig 17 Ionawr 2018), pan wnaeth y Pwyllgor gais bod swyddogion, wrth 
dderbyn neu wrthod argymhellion y Pwyllgor, yn nodi'n glir y sail ar gyfer y 
penderfyniad hwnnw.  Er bod hynny wedi digwydd mewn perthynas â mwyafrif yr 
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argymhellion yn yr adroddiad hwn, roedd sawl achos lle'r oedd y Pwyllgor o'r farn 
y gellid bod wedi darparu eglurhad mwy clir neu gadarn ynghylch sail y 
penderfyniad i dderbyn neu wrthod yr argymhellion dan sylw:  

• 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. 
Nododd y Pwyllgor nad yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu llunio adroddiad 
blynyddol penodol o'r math y cyfeirir ato yn yr argymhelliad, ac felly nid 
yw'n glir bod yr argymhelliad wedi cael ei dderbyn yn llawn.  Roedd y 
Pwyllgor yn falch o nodi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu addasu'r 
dulliau adrodd cenedlaethol a ddefnyddir ar hyn o bryd i gyflawni'r 
amcanion sydd ynghlwm wrth argymhelliad y Pwyllgor. Serch hynny, roedd 
o'r farn bod yr ymateb i'r argymhelliad hwn yn dynodi nad oedd y materion 
a godwyd eisoes gyda'r Ysgrifennydd Parhaol wedi'u hystyried yn llawn.    

• 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.  Rydym yn nodi bod yr argymhelliad wedi'i wrthod ar sail y 
ffaith bod sawl ffynhonnell o wybodaeth yn bodoli eisoes ynghylch nifer y 
fferyllwyr a'r technegwyr fferyllol sy'n cael eu cyflogi gan gyrff y GIG. Fodd 
bynnag, ymddengys fod yr argymhelliad wedi'i dderbyn yn rhannol yn sgil yr 
ymrwymiad a wnaed i weithio â sefydliad Addysg a Gwella Iechyd Cymru i 
sicrhau bod ffynonellau cyfredol o wybodaeth am niferoedd staff yn 
cefnogi'r broses o adnabod a chynllunio anghenion hyfforddiant. Byddwn yn 
croesawu eglurhad pellach ynghylch i ba raddau y mae'r argymhelliad hwn 
wedi cael ei dderbyn neu ei wrthod. 

• 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 gwastraff o feddyginiaethau.  Mae'r ymateb yn tynnu sylw at nifer o 
resymau dilys ynghylch pam y byddai gweithredu'r argymhelliad hwn yn 
anodd iawn. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor o'r farn bod yr ymateb braidd yn 
ddiystyriol o'r mater sydd wrth wraidd yr argymhelliad, sy'n ymwneud ag 
ystyried dulliau newydd ac arloesol o ailddefnyddio meddyginiaethau heb 
eu hagor yn ddiogel. Deilliodd yr argymhelliad hwn o'r dystiolaeth a 
glywsom am y swm aruthrol o feddyginiaethau sy'n cael eu gwastraffu yn y 
gymuned drwy'r llwybr hwn. Ar y cyfan, mae'r ymateb a gafwyd i'r 



 

argymhelliad yn dawel ar y mater hwnnw, a byddwn yn croesawu unrhyw 
wybodaeth bellach y gallech ei darparu ynghylch y camau sy'n cael eu 
cymryd i fynd i'r afael â'r mater pwysig hwn.   

• Argymhelliad 5: Cynnal gwerthusiad o fferyllwyr clwstwr, yn benodol mewn 
perthynas â modelau cyllido a recriwtio. Nid oedd y Pwyllgor wedi'i 
argyhoeddi'n llwyr gan y rhesymeg dros wrthod yr argymhelliad hwn. Mae'r 
ymateb yn honni bod rôl y fferyllwyr clwstwr wedi'i sefydlu'n gadarn, a bod 
cydnabyddiaeth gyffredinol bod y drefn hon yn gweithio'n dda. Mae'n 
dadlau hefyd mai cyfrifoldeb y clystyrau yw penderfynu sut i fuddsoddi yn y 
rolau hyn, yn seiliedig ar eu gwerthusiad eu hunain. Ym marn yr Aelodau, 
mae'n bosibl bod y ddadl hon yn diystyru'r ffaith y byddai'n ddefnyddiol 
cael sicrhad bod rôl y fferyllwyr clwstwr, ar draws y system yn gyffredinol, 
yn gweithio yn unol â'r bwriad ac yn arwain at y buddion a fwriadwyd.  O 
gofio'r ffaith ei bod yn debygol bod fferyllwyr clwstwr yn cael eu defnyddio 
mewn ffyrdd gwahanol ledled Cymru, mae'n bosibl y bydd y broses o rannu 
dysgu ac arferion da o fewn byrddau iechyd, a rhyngddynt, yn dod â 
buddion. Mae'r Pwyllgor yn nodi bod y cam o gynnal gwerthusiad ffurfiol 
wedi'i wrthod. Fodd bynnag, mae'r Pwyllgor yn dymuno cael sicrwydd bod 
Llywodraeth Cymru yn darparu tystiolaeth ynghylch sut y mae byrddau 
iechyd yn defnyddio fferyllwyr clwstwr mewn diweddariad i'r Pwyllgor yn y 
dyfodol. 

 Hoffwn dynnu sylw at y pwyntiau a ganlyn hefyd: 

• Mae'r ymateb i Argymhelliad 2 yn edrych braidd yn oddefol. Nod yr 
argymhelliad oedd cyhoeddi cyfarwyddeb genedlaethol a fyddai'n gosod 
gofyniad ar yr holl fyrddau iechyd i ddatblygu ymgyrchoedd i godi proffil y 
gwaith o reoli meddyginiaethau. Mae'r ymateb yn cyfeirio at ffynonellau 
cyllid i hyrwyddo'r broses o ymgysylltu a chyfathrebu â dinasyddion. Fodd 
bynnag, mae'r ymateb yn dawel ynghylch disgwyliadau Llywodraeth Cymru 
o ran yr hyn a gaiff ei sefydlu o ganlyniad i'r cyllid hwn, neu yn wir sut y 
bydd y Llywodraeth yn monitro a yw'r camau angenrheidiol yn cael eu 
cymryd.  Byddai'r Pwyllgor yn croesawu rhagor o wybodaeth am gamau 
gweithredu arfaethedig Llywodraeth Cymru yn y meysydd hyn. 

• Mae'r ymateb cyfun a roddwyd i Argymhellion 16 a 17 yn cyfeirio at rannu'r 
cynllun gweithredu ar gyfer rhoi system ragnodi electronig ar waith gyda'r 
Pwyllgor, "yn amodol ar gymeradwyo'r achos busnes". Yn sgil ymchwiliadau 
blaenorol (yn benodol, yr ymchwiliad i arlwyo mewn ysbytai), rwy'n cofio 



 

bod y cam o gymeradwyo achos busnes ar gyfer systemau technoleg 
gwybodaeth y GIG yn gallu bod yn drafferthus. Rwy'n gobeithio cael 
sicrwydd bod Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a Llywodraeth Cymru yn 
symud y broses hon ymlaen ar frys, o gofio'r oedi a gafwyd wrth weithredu'r 
system y cyfeirir ati yn ein hadroddiad.  

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed wrth weithredu argymhellion 
Archwilydd Cyffredinol Cymru yn yr adroddiad, 'Rheoli meddyginiaethau ym 
meysydd gofal sylfaenol ac eilaidd' 

Rwy'n nodi y bydd yr amserlen ar gyfer gweithredu rhai gweithgareddau ychydig 
yn hwy na'r amserlen a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn ei hymateb gwreiddiol i 
adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol. Serch hynny, rwy'n falch o nodi bod y 
wybodaeth ddiweddaraf a gafwyd yn dangos bod rhai camau pwysig wedi'u 
cymryd, gan gynnwys y camau a ganlyn yn benodol: 

• Nodi cyfres o ddangosyddion er mwyn asesu ansawdd a diogelwch y broses 
ragnodi yn well; 

• Gwaith gan grwpiau cenedlaethol i nodi'r posibiliadau o ran sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd yn sgil prosesau rhagnodi gwell; 

• Gwella fformat yr adroddiad blynyddol a gyhoeddir gan Grŵp Strategaeth 
Meddyginiaethau Cymru Gyfan, a hynny er mwyn cefnogi gwaith craffu 
gwell ar lefel byrddau iechyd lleol; 

• Gwaith ar y lefel genedlaethol a'r lefel leol i wella diogelwch ac 
effeithiolrwydd gwasanaethau gofal cartref; 

• Gwaith i sicrhau bod fferyllwyr yn cael mynediad gwell at Gofnod Meddyg 
Teulu Cymru 
 

Fodd bynnag, byddai disgwyl bod mwy o gynnydd yn cael ei wneud mewn rhai 
meysydd penodol (yn ogystal â'r system ragnodi electronig y soniwyd amdani 
eisoes):  

• Mentrau ar gyfer gwella systemau presgripsiynau amlroddadwy a lleihau 
gwastraff; 

• Gwella'r broses o storio meddyginiaethau, gan nodi nad yw'r canllawiau 
newydd y gwnaed addewid yn eu cylch wedi'u cyhoeddi eto; 

• Tystiolaeth bod gwaith cadarnhaol at ddibenion nodi dangosyddion mewn 
perthynas â gwella costau ac ansawdd yn arwain at welliannau gwirioneddol 



 

ar lawr gwlad. 
 

Yn ei hymateb i argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, dywedodd 
Llywodraeth Cymru y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu am rai materion 
penodol (er enghraifft presgripsiynau amlroddadwy) ym mis Ionawr 2019. Felly, 
hoffwn wneud cais bod y wybodaeth a gaiff ei rhannu ym mis Ionawr yn cynnwys 
gwybodaeth ynghylch y materion yr wyf wedi'u codi yn y llythyr hwn. 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC 

Cadeirydd 
 


