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Annwyl David, 
 

Diolch ichi am eich llythyr am y ddeiseb a gafwyd oddi wrth Stevie Lewis ynglŷn â 
dibyniaeth ar gyffuriau rhagnodedig. Rwy'n ymateb i'r mater hwn gan fod camddefnyddio 
sylweddau'n rhan o’m portffolio. 
 
Rwy'n sylweddoli bod camddefnyddio cyffuriau presgripsiwn yn unig a meddyginiaethau 
dros y cownter yn peri problemau iechyd dybryd i rai pobl.  Gall camddefnyddio gynnwys 
sefyllfaoedd lle efallai y bu arferion rhagnodi gwael a arweiniodd at ddibyniaeth neu 
broblemau eraill o bosibl, yn ogystal â defnyddio meddyginiaeth at ddiben na fwriadwyd y 
feddyginiaeth ar ei gyfer yn wreiddiol. 
 
Mae gan Llywodraeth Cymru strategaeth deng mlynedd i fynd i'r afael â'r niwed sydd 
ynghlwm wrth gamddefnyddio sylweddau ac mae hwn yn nodi ein dull o fynd ati i ymdrin â'r 
holl amrywiaeth o sylweddau sy'n cael eu camddefnyddio yng Nghymru. Mae hyn yn 
cynnwys meddyginiaethau trwy bresgripsiwn yn unig a rhai a geir dros y cownter, fel 
cymysgeddau sy'n cynnwys codin. 
 
Rydym yn buddsoddi bron £50 miliwn yn yr agenda camddefnyddio sylweddau bob 
blwyddyn. Mae £22.6 miliwn yn cael ei roi i'r saith Bwrdd Cynllunio Ardal (APB) sy'n gyfrifol 
am gomisiynu'r holl wasanaethau camddefnyddio sylweddau lleol i gefnogi'r bobl sy'n gaeth 
i amrywiaeth o gyffuriau, gan gynnwys meddyginiaethau trwy bresgripsiwn yn unig a 
meddyginiaethau dros y cownter.     
 
Mae mynd i'r afael â dibyniaeth ar feddyginiaethau presgripsiwn yn unig a meddyginiaethau 
dros y cownter yn flaenoriaeth i mi. Dyna pam y mae nifer o gamau penodol yn ein Cynllun 
Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2016-18 sy'n ymwneud â hynny.  Mae hyn yn 
cynnwys gwaith atal ac ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth sydd wedi'u targedu a datblygu 
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Fframwaith Triniaethau Camddefnyddio Sylweddau arbennig sy'n canolbwyntio'n benodol ar 
feddyginiaethau trwy bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau dros y cownter. Disgwylir i'r 
canllawiau hyn gael eu cyhoeddi ym mis Mawrth 2018 a byddant yn helpu Byrddau 
Cynllunio Ardal a gwasanaethau triniaethau i ymateb i anghenion pobl sy'n gaeth i'r 
meddyginiaethau hyn. 
 
Cyhoeddodd Panel Cynghori arbenigol ac annibynnol Llywodraeth Cymru ar 
Gamddefnyddio Sylweddau (APoSM) adroddiad yn 2015 o'r enw  'Reducing the harms 
associated with prescription-only analgesics: Tramadol" a wnaeth nifer o argymhellion i fynd 
i'r afael â phroblem marwolaethau sy'n gysylltiedig â tramadol a meddyginiaethau eraill sydd 
ar gael trwy bresgripsiwn yn unig (POM). Yn sgil yr adroddiad hwn, mae'r Panel yn awr yn 
ystyried y materion sy'n gysylltiedig â phoenliniarwyr (gan gynnwys poenliniarwyr opioid) ar 
wahân i tramadol, er mwyn gwneud argymhellion i wella eu defnyddio'n ddiogel, yn effeithiol 
ac yn briodol.   
 
Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal wedi gosod canllawiau 
pendant ar gyfer rhagnodi cyffuriau gwrth iselder a thriniaeth ar gyfer iselder. Yn ogystal, 
cyhoeddwyd canllawiau cynhwysfawr ar gyfer rhagnodi a monitro cyffuriau hypnotig a 
chyffuriau lleihau gorbryder, gan gynnwys bensodiasepinau, gan Grŵp Strategaeth 
Feddyginiaethau Cymru yn 2011 ac fe'u diweddarwyd yn 2016.  Hefyd, dosbarthwyd 
Cylchlythyr Iechyd Cymru penodol ledled Cymru ym mis Gorffennaf 2016 yn darparu cyngor 
i ragnodwyr  ynghylch camddefnyddio pregabalin a gabapentin. 
 
Mae'n ofynnol i glinigwyr ddilyn y canllawiau hyn a defnyddio eu crebwyll clinigol i 
benderfynu pa gwrs o driniaeth i'w ragnodi i'w cleifion, ar sail anghenion unigol y claf a'i 
hanes meddygol.  Mae'r dewisiadau o ran triniaeth yn cynnwys ymyriadau 
seicogymdeithasol yn ogystal â, neu yn lle meddyginiaeth ragnodedig.  
 
Rwy'n gobeithio bod yr wybodaeth hon yn rhoi darlun i chi o'r gwaith sy'n cael ei wneud ar 
hyn o bryd yng Nghymru mewn perthynas â meddyginiaethau trwy bresgripsiwn yn unig a 
meddyginiaethau dros y cownter.  Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod bod hwn yn fater 
pwysig ar yr agenda camddefnyddio cyffuriau a bydd fy swyddogion yn parhau i weithio 
gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod unigolion sy'n gaeth i feddyginiaethau trwy bresgripsiwn yn 
unig a meddyginiaethau dros y cownter yn cael yr help sydd ei angen arnynt ac yn cael 
triniaeth briodol. 
 
Yn gywir, 
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