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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

6 Gorffennaf 2019 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 9 Gorffennaf yn gofyn am ddiweddariad yn dilyn 
cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y defnydd o 
feddyginiaeth gwrthseicotig mewn cartrefi gofal. 

Byddwch yn gwybod bod grŵp wedi'i sefydlu yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad er mwyn 
adolygu'r gwaith presennol o gasglu data a rhoi meddyginiaeth gwrthseicotig ar 
bresgripsiwn mewn cartrefi gofal ac i gynnig argymhellion ar gyfer gwella'r dulliau o gadw 
golwg ar y sefyllfa. Ysgrifennais atoch ar 19 Chwefror gan amgáu copi o adroddiad y grŵp 
ichi. 

Ers hynny, mae'r Prif Swyddog Fferyllol wedi ysgrifennu at sefydliadau'r GIG yn gofyn iddynt 
ystyried canfyddiadau'r adroddiad a rhoi gwybod iddynt gymryd camau priodol i fynd i’r afael 
â nhw. 

Mae gwaith eisoes wedi'i wneud mewn perthynas â nifer o argymhellion y grŵp a bydd y 
gwaith hwnnw, ynghyd â'r amrywiaeth o ran y defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig, yn 
parhau i gael ei fonitro gan Lywodraeth Cymru yn chwarterol. Bydd hyn yn sicrhau bod 
modd mynegi unrhyw bryderon ynglŷn â rhoi meddyginiaeth gwrthseicotig ar bresgripsiwn, a 
gweithredu ar hyn, yn amserol.  

O ran Argymhelliad 1 o adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 
rydym yn bwriadu gwneud newidiadau pellach i'r Dangosydd Rhagnodi Cenedlaethol sy'n 
mesur y defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig. Rydym am weithredu fel hyn fel bod yr 
adroddiad a gyhoeddir yn flynyddol gan Ganolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru Gyfan 
yn caniatáu inni fonitro nid yn unig nifer y cleifion sydd dros 65 oed sydd wedi cael 
gwrthseicotigau ar bresgripsiwn ond hefyd nifer y cleifion hynny sydd hefyd yn preswylio 
mewn cartref gofal. Rydym yn parhau i weithio gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru i 
weld sut y gall data a gesglir yn rheolaidd gael eu defnyddio i wella'r dangosydd 
presgripsiynu. Mae'r Byrddau Iechyd bellach yn cael data chwarterol ar nifer y cleifion dros 
65 oed sy'n cael meddyginiaeth gwrthseicotig ar bresgripsiwn.  Mae cynlluniau ar y gweill i 
sicrhau bod yr wybodaeth hon ar gael i bractisau meddygon teulu ar unwaith a hynny drwy'r 
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Fframwaith Sicrhau a Gwella Ansawdd sy'n cael ei gyflwyno fel rhan o'r newidiadau i'r 
contract a gyhoeddwyd gennyf ym mis Mehefin. 
 
Mae Argymhelliad 2 yn cyfeirio at gydymffurfedd y byrddau/ymddiriedolaethau mewn 
perthynas â chanllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal ar 
ddementia.  Gan fod y canllawiau wedi'u seilio ar y dystiolaeth orau sydd ar gael mae'r 
byrddau a'r ymddiriedolaethau iechyd yn cydnabod bod disgwyl iddynt gadw at y canllawiau 
hyn. Bydd NICE a Llywodraeth Cymru yn parhau i annog sefydliadau i ddefnyddio 
canllawiau er mwyn darparu eu gwasanaethau a llwybrau cleifion.  
 
Yn ogystal, rydym wedi sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen er mwyn helpu camau dysgu a 
datblygu a fydd yn ategu ffyrdd amgen yn hytrach na rhoi meddyginiaethau gwrthseicotig. 
 
O ran rhoi diweddariad ar Argymhelliad 8, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru yn cynnal 
Adolygiad Strategol o Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol sy'n edrych ar y trefniadau ar 
gyfer y broses gomisiynu yn y dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys Therapyddion Iaith a 
Lleferydd. 
 
Yn ogystal, gwnaeth y Cynllun Gweithredu ar gyfer Dementia nodi'r angen i gael 
Ymgynghorydd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd Cymru Gyfan ar gyfer Dementia. 
Mae'r swydd hon yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd a bydd yn canolbwyntio ar alluogi pobl 
i fyw mor annibynnol â phosibl cyhyd â phosibl drwy gynlluniau gofal unigol. Bydd yn newid 
y ffordd yr ydym yn galluogi pobl sydd â dementia i gadw rheolaeth dros eu bywydau eu 
hunain ac i reoli eu cyflwr cyhyd â phosibl. 
 
Yn gywir,  

 
Vaughan Gething AC/AM 
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