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Annwyl Gydweithwyr, 
 
Coronafeirws (COVID-19) – Gwybodaeth Bwysig i Fferyllfeydd Cymunedol 
 
Hoffwn fynegi fy niolch i bob fferyllydd cymunedol, technegydd fferyllfa ac aelod o’r tîm 
fferyllfeydd ehangach sydd eisoes yn wynebu galw cynyddol yn ystod y cyfnod hwn. 
Bydd gan dimau fferyllfeydd cymunedol gyfraniad hollbwysig i’w wneud mewn perthynas 
ag ymateb y GIG i COVID-19 dros y misoedd i ddod. 
 
Mae coronafeirws yn glefyd feirysol sy’n gallu achosi peswch, twymyn ac anawsterau 
anadlu. Mae’r rhan fwyaf o achosion o goronafeirws (COVID-19) fel petaen nhw’n rhai 
ysgafn, ond mae ansicrwydd o hyd ynghylch ei gyflwyniad clinigol ac mae’n ymddangos 
ei fod yn fwy difrifol ymhlith pobl hŷn a’r rhai â systemau imiwnedd gwan a rhai cyflyrau 
hirdymor megis diabetes neu ganser. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 
yng Nghymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn darparu diweddariadau rheolaidd ar y 
sefyllfa yng Nghymru ar ei wefan. 
 
Mae’r llythyr hwn yn nodi’r camau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd ar unwaith i 
leihau effaith yr heriau sy’n wynebu fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru, o ganlyniad i’r 
sefyllfa bresennol mewn perthynas â COVID-19. 
 
I leihau’r pwysau ar dimau fferyllfeydd cymunedol, rydym wedi cytuno ar ystod eang o 
fesurau a amlinellir yn fanwl isod. Bydd y camau hyn yn helpu fferyllfeydd cymunedol i 
ymateb yn rhagweithiol wrth i’r sefyllfa ddatblygu, gyda ffocws penodol ar atal lledaeniad 
COVID-19 tra bod y DU yng nghyfnod oedi cynllun gweithredu coronafeirws (COVID-
19). 
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Ar 13 Mawrth, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ystod o 
fesurau i sicrhau bod y GIG yn gallu parhau i ddarparu gofal a chymorth i’r bobl fwyaf 
agored i niwed yn ein cymunedau a chefnogi gwaith paratoi amserol ar gyfer y cynnydd 
disgwyliedig yn nifer yr achosion o COVID-19.   
 
Roedd y mesurau hyn yn cynnwys ymlacio trefniadau contractio a monitro ar gyfer 
ymarferwyr gofal sylfaenol. Ar gyfer fferyllfeydd cymunedol, mae hyn yn golygu y bydd 
yr holl weithgarwch nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â’n blaenoriaethau i:  
 

 Sicrhau bod cleifion yn parhau i dderbyn y meddyginiaethau sydd eu hangen 
arnynt; 

 Darparu’r cyngor a’r driniaeth sydd eu hangen ar bobl i ofalu am eu hunain os 
oes ganddynt fân anhwylderau cyffredin;  

 Lleihau’r pwysau ar wasanaethau eraill, llai priodol y GIG;  

 Diogelu iechyd a llesiant timau fferyllfeydd cymunedol, 
 
yn cael eu gohirio am y tro. Yn benodol, mae’r newidiadau cytundebol canlynol yn cael 
eu gwneud ar unwaith. 
 
Rhoi’r gorau i fonitro contractau – Ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol, bydd holl 
ymweliadau monitro fframwaith cytundebol fferyllfeydd cymunedol gan Fyrddau Iechyd 
Lleol (BILlau) yn cael eu gohirio am y tro. Os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny, ni 
fydd hi’n ofynnol i fferyllfeydd cymunedol gwblhau’r pecynnau cymorth llywodraethu 
clinigol a gwybodaeth blynyddol ar gyfer 2019-20. 
 
Newidiadau i wasanaethau hanfodol penodol – Mae’r gofyniad ar i fferyllfeydd gynnal un 
archwiliad clinigol dan gyfarwyddyd y bwrdd iechyd lleol ac un archwiliad clinigol 
hunangyfeiriedig wedi’i ohirio am y tro. Fodd bynnag, erbyn diwedd mis Ebrill rhaid i 
fferyllfeydd gynnal adolygiad o’u cynlluniau parhad busnes gyda ffocws penodol ar 
barodrwydd am COVID-19. 
 
Mae’r gofyniad ar i fferyllfeydd cymunedol gynnal arolwg boddhad cleifion wedi’i ohirio 
am y tro. 
 
Mewn perthynas â chyfraniad at ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus Byrddau Iechyd Lleol, 
ni fydd hi’n ofynnol i fferyllfeydd cymunedol gymryd rhan mewn unrhyw ymgyrch a 
bennir gan y bwrdd iechyd, ac eithrio arddangos deunyddiau a negeseuon priodol am 
COVID-19. Rhaid i fferyllfeydd cymunedol dynnu’r holl ddeunyddiau iechyd eraill nad 
ydynt yn hanfodol i sicrhau bod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i hysbysiadau yn ymwneud â 
COVID-19. 
 
Cynlluniau Ansawdd a Diogelwch a Gwaith Cydweithredol Fferyllfeydd Cymunedol – 
Mae gofynion cynllun Ansawdd a Diogelwch Fferyllfeydd Cymunedol wedi’u gohirio am y 
tro, ond bydd pob fferyllfa gymunedol yn parhau i dderbyn taliad chwarterol o £1,250 i 
gefnogi parhad busnes. 
 
Mae’r cynllun Gwaith Cydweithredol yn cael ei ddisodli ar gyfer 2020-21 gan daliad untro 
o £1,500 i’w dalu i bob fferyllfa ar ddechrau’r flwyddyn ariannol i helpu pob fferyllfa 
gymunedol gyda’u cynlluniau parhad busnes gyda’u BILl a’u clwstwr gofal sylfaenol. 
 
Gwasanaethau Uwch – Mae’r gwasanaeth Adolygu’r Defnydd o Feddyginiaethau (MUR) 
wedi’i ohirio hyd at fis Ebrill 2021. Bydd hyn yn rhyddhau tua 70,000 awr o amser 
fferyllwyr ar gyfer gwasanaethau â blaenoriaeth. Bydd cyllid gwasanaeth MUR (tua £5.5 



 3 

miliwn) yn cael ei ddychwelyd i’r swm byd-eang a’i dalu fel ffi ychwanegol fesul eitem. 
Bydd y ffi hon yn daladwy i bob fferyllfa sy’n cadarnhau i’r bwrdd iechyd perthnasol ei 
bod yn darparu gwasanaeth cludo am ddim i bobl sy’n hunanynysu neu sy’n wynebu 
risg os byddant yn cael COVID-19 yn unol â chanllawiau cenedlaethol.   
 
Bydd cludiant am ddim ond angen cael ei gynnig i bobl nad oes ganddynt ffordd arall o 
gasglu eu meddyginiaethau o’r fferyllfa (er enghraifft, gyda help aelodau’r teulu neu 
ffrindiau).   
 
Mae’r gwasanaeth Adolygu Meddyginiaethau wrth Ryddhau (DMR) yn lleihau 
aildderbyniadau i ysbytai, felly byddant yn gwneud cyfraniad allweddol at leihau’r galw ar 
wasanaethau eraill y GIG. Yn unol â hynny, bydd y gwasanaeth DMR yn parhau ond, lle 
bo hynny’n bosibl, dylai ymgynghoriadau’r gwasanaeth DMR gael eu cynnal dros y ffôn.  
 
Gwasanaethau Uwch – Mae cyllid uwch o £8.5 miliwn wedi’i warantu ar gyfer 2020-21, 
beth bynnag fydd y gostyngiadau mewn gweithgarwch gwasanaethau o ganlyniad i 
COVID-19. 
 
Bydd yr holl wasanaethau uwch yn parhau, ac eithrio’r gwasanaeth profi a thrin llwnc 
tost (STTT) a fydd yn cael ei ohirio ar unwaith.   
 
Mae’r gwasanaethau Anhwylderau Cyffredin, Cyflenwad Meddyginiaethau Brys ac Atal 
Cenhedlu Brys yn hollbwysig i leihau’r galw ar wasanaethau eraill, llai priodol y GIG. 
Dylai fferyllfeydd cymunedol wneud pob ymdrech i flaenoriaethu eu darpariaeth 
barhaus.  
 
Lle bo hynny’n briodol, caniateir ymgynghoriadau gwasanaethau uwch a, lle bo hynny’n 
bosibl, dylent gael eu cynnal dros y ffôn, gan roi trefniadau addas ar waith i sicrhau y 
gall cleifion gael gafael ar unrhyw feddyginiaethau a argymhellir gan y fferyllydd sy’n 
cynnal yr ymgynghoriad. 
 
Yn ogystal â’r newidiadau cytundebol hyn a amlinellir uchod, ac mewn cydnabyddiaeth 
o’r heriau sy’n wynebu fferyllfeydd cymunedol a’u staff o ran ymateb i’r sefyllfa 
bresennol a’r costau ychwanegol a ddaw i fusnesau yn sgil hyn, bydd cyfres o fesurau 
ychwanegol yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â newidiadau cytundebol. Mae’r rhain yn 
cynnwys: 
 

 Cynnydd untro yn y cyllid ar gyfer fferyllfeydd cymunedol o £1.5 miliwn yn 
daladwy yn 2019-20 i gefnogi parhad busnes. Darperir hyn trwy daliad untro sy’n 
gyfwerth â 7.5c ar gyfer pob eitem a ragnodir yn y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis 
Mawrth 2020; 

 Darparu cyngor i Fyrddau Iechyd Lleol i ymestyn y broses o gomisiynu’r 
gwasanaeth Cyflenwad Meddyginiaethau Brys (EMS) i bob fferyllfa sydd â 
mynediad at y rhaglen Dewis Fferyllfa. Bydd y gwasanaeth EMS yn cael ei 
addasu hefyd i ystyried yr hyblygrwydd sydd ar gael i fferyllfeydd i gyflenwi 
meddyginiaethau mewn pandemig; 

 Datblygu canllawiau i fferyllfeydd ac ymarferwyr cyffredinol ar newidiadau 
gweithredol i leihau nifer yr ymwelwyr â fferyllfeydd ac i helpu fferyllfeydd i reoli 
llwyth gwaith presgripsiynau yn fwy effeithiol, ac i leihau’r risg i gleifion, y cyhoedd 
a staff fferyllfeydd o ganlyniad i COVID-19;  

 Cynhyrchu ystod o adnoddau i helpu i newid disgwyliadau ac ymddygiadau 
cleifion a’r cyhoedd wrth ymweld â fferyllfa, naill ai i gasglu eu presgripsiwn neu i 
dderbyn cyngor a thriniaeth gan y fferyllydd yn ystod pandemig. 
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Gallaf eich sicrhau chi y byddwn yn parhau i weithio gyda Fferylliaeth Gymunedol Cymru 
a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru i sicrhau bod mesurau priodol yn cael 
eu cymryd yn brydlon i gefnogi gwaith hollbwysig timau fferyllfeydd cymunedol. 

 
Rwy’n hynod ddiolchgar am waith caled ac ymroddiad pob tîm fferyllfa gymunedol yng 
Nghymru. Rwy’n siŵr y bydd y mesurau hyn yn darparu’r adnoddau a’r capasiti 
ychwanegol sydd eu hangen ar fferyllfeydd cymunedol i reoli’r heriau presennol yn 
effeithiol a pharhau i gefnogi cleifion a’r cyhoedd.   
 
Yn gywir 
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