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Cyflwyniad

Hyfforddi
Rhesymau dros ddewis hyfforddiant cyn cofrestru yn GIG 
Cymru:

•   Pecynnau hyfforddiant cenedlaethol sy’n eich galluogi i 
ddatblygu mewn modd strwythuredig

•   Tiwtoriaid cefnogol sydd wedi hyfforddi, a fydd yn eich paratoi ar 
gyfer  ymarfer sylfaen

•   Cwblhau asesiadau proffesiynoldeb ymarfer

•   Dau leoliad traws-sector am bythefnos

•   Ennill profiad ymarferol o ofal sylfaenol mewn nifer o leoliadau

•   Cael eich achredu mewn gwirio cywirdeb terfynol 
meddyginiaethau

Mae pedwar Bwrdd Iechyd wedi datblygu rhaglenni hyfforddiant 
fferyllol amlsector arloesol (yn yr ysbyty, yn y gymuned ac 
mewn gofal sylfaenol). Y rhain oedd y rhaglenni hyfforddiant cyn 
cofrestru integredig cyntaf yn y DU, sy’n rhoi profiad ystyrlon ichi 
o bob lleoliad.

Mae Canolfan Addysg Fferylliaeth Broffesiynol Cymru yn 
darparu rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr i bob fferyllydd dan 
hyfforddiant, ac mae’n cynnwys yr elfennau canlynol:

•   14 sesiwn wyneb yn wyneb sy’n cael eu cynnal gan siaradwyr 
arbenigol

•   Mynediad llawn i adnoddau ar lein trwy blatfform e-ddysgu, sy’n 
cynnwys sesiynau ymarfer cyfrifiadau rheolaidd

•  Ffug asesiad cofrestru

•  Asesiad diogelwch presgripsiynu

Mae pob un o’r elfennau hyn yn cyfrannu at ganlyniadau gwych yn 
asesiadau cofrestru’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol, a hynny ar y tro 
cyntaf y gwneir yr asesiadau hyn (2016: 100%, 2017: 90%). Mae 
hefyd yn golygu bod nifer fawr iawn o’r fferyllwyr dan hyfforddiant 
yn fodlon iawn.

Gweithio
Mae GIG Cymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd cyffrous i bobl 
sy’n angerddol am wneud gwahaniaeth.

Dyma egwyddorion craidd GIG Cymru: 

•   Rydym ni’n rhoi cleifion a defnyddwyr ein gwasanaethau yn 
gyntaf

•  Rydym ni’n ceisio gwella’n gofal ni

•  Rydym ni’n canolbwyntio ar les ac ar atal

•  Rydym ni’n adfyfyrio ar ein profiadau ac yn dysgu ohonynt

•  Rydym ni’n gweithio mewn partneriaeth ac mewn tîm

•  Rydym ni’n gwerthfawrogi pawb sy’n gweithio i’r GIG 

Mae’r egwyddorion creiddiol hyn yn cefnogi arferion llywodraethu 
da ac yn helpu i sicrhau’r ansawdd uchaf oll ym mhopeth y mae 
GIG Cymru yn ei wneud. 

Mae saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru yn cynnig rhaglenni 
hyfforddiant cynhwysfawr yn eich blwyddyn cyn cofrestru.

Y Byrddau Iechyd lleol sy’n gyfrifol am ddarparu pob un o 
wasanaethau’r GIG ym meysydd gofal sylfaenol a gofal eilaidd.

Mae robotiaid wedi eu gosod ymhob un o’n safleoedd hyfforddi. 
Mae hyn wedi’n galluogi i ddatblygu gwasanaethau cleifion 
ymhellach, gan ymestyn gwaith fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol.

Mae gweithio yng Nghymru ar ôl cofrestru yn rhoi’r cyfle ichi 
ddatblygu ymhellach wrth ichi fwrw ymlaen â’ch gyrfa. Cewch 
eich annog i astudio cyrsiau ôl-raddedig, ac mae cyflogwyr yn 
cefnogi hyn trwy dalu ffioedd y cwrs  a chaniatáu absenoldebau 
astudio. Mae rhaglenni hyfforddiant yn cynnwys: 

•  Diploma/MSc mewn Fferylliaeth Glinigol o Brifysgol Caerdydd

•  Cymwysterau presgripsiynydd annibynnol

•  Datblygiadau arweinyddiaeth a rheolaeth

Holiadur Gadael i Fferyllwyr dan hyfforddiant

Blwyddyn  
wych – dysgais a 
datblygais lawer, a 
hynny fel person a 

fferyllydd.

Hyfforddiant 
o ansawdd 

uchel iawn - 
mwynheais yn 

fawr.

Roedd y  
rhaglen integredig yn 

wych gan iddi ddangos 
gwahanol rolau fferyllwyr 
a sut maent yn gweithio 

ar draws sectorau  
gwahanol.

Byw
Yn ôl y teithlyfr blaenllaw Rough Guides, mae Cymru yn un o’r 
gwledydd prydferthaf yn y byd, gan guro Croatia a Fietnam ill 
dwy diolch i’n tirwedd syfrdanol a’n safleoedd hanesyddol. Mae 
Rough Guides wedyn yn disgrifio dinasoedd a threfi prifysgol 
Cymru ac yn dweud eu bod yn “buzzing with an understated 
youthful confidence and sense of cultural optimism”. 
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Aoife Hollywood 
Tiwtor Cyn cofrestru
Ffôn:  01792 516582 
E-bost: aoife.hollywood@wales.nhs.uk
Ysbyty Cefn Coed, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg, Y Cocyd, Abertawe  SA2 0GH

Ysbyty Cefn  Coed, Abertawe

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Cefn Coed yn ysbyty iechyd meddwl, sy’n agos at ddinas 
Abertawe ac ardal hardd Phenrhyn Gŵyr. Mae ganddo ddau 
gyfleuster newydd, ar gyfer gofal adsefydlu i oedolion (uned 
Gwelfor) a gofal dementia (uned Ysbryd y Coed). Mae wedi 
datblygu cysylltiadau agos â chlinigau yn y gymuned, gan gynnwys 
clinigau Clozapine a monitro gwrthseicotig.

Mae gan ein hadran fach gyfeillgar gymysgedd o staff sydd oll 
yn angerddol am y gofal yr ydym yn ei ddarparu a’r unigolion yr 
ydym yn eu hyfforddi. Rydym ni’n cynnig un swydd fferyllydd dan 
hyfforddiant cyn cofrestru y flwyddyn, ac yn cynnig amserlen 
ddysgu brysur a gwerth chweil ynghyd â lleoliadau oddi ar y safle 
yn ysbytai Singleton a Threforys.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Fel fferyllydd cyn cofrestru yn ein Bwrdd Iechyd, byddwch chi’n 
rhan o rwydwaith ehangach o staff dan hyfforddiant yn yr ysbytai 
eraill. Mae gennym gyfanswm o bum ysbyty: Singleton, Tywysoges 
Cymru, Castell Nedd Port Talbot a Chefn Coed. Byddwch chi’n 
cwblhau rhaglenni hyfforddiant ar y safle ac oddi ar y safle.

Gwasanaethau Clinigol
Mae ein fferyllwyr clinigol yn rhan annatod o’r tîm 
amlddisgyblaethol, ac maent yn cwblhau cylchdroeon ar wardiau 
yn rheolaidd lle maent yn cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol 
a chleifion ag ystod eang o faterion fferyllol. Mae pwyslais cryf 
yn lleol ar ymarfer uwch, ac mae’r rhan fwyaf o’n fferyllwyr yn 
ymgymryd â chymwysterau mewn therapiwteg seiciatrig a 
phresgripsiynu annibynnol. Cewch chi eich dysgu gan bobl sy’n 
arbenigwyr yn eu maes.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Mae ein fferyllfa leol yn darparu ystod o wasanaethau ym maes 
fferylliaeth seiciatrig i gleifion mewnol, cleifion allanol ac mewn 
clinigau i bobl Abertawe a’r cyffiniau. Cewch chi hyfforddiant 
ymhob un o’r meysydd hyn a byddwch chi’n cwblhau achrediadau 
mewn cywirdeb a gwirio clinigol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Mae Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu hyfforddiant 
mewn ateb ymholiadau clinigol am bob agwedd ar therapi 
cyffuriau, er mwyn cefnogi’r defnydd diogel, rhesymegol a chost-
effeithiol o feddyginiaethau yn y Bwrdd Iechyd.

Mae hyn yn cynnwys darganfod cyd-destun clinigol unrhyw 
ymholiad, ar y cyd â hyfforddiant mewn dod o hyd i wybodaeth 
a’i hasesu a’i dehongli er mwyn cynorthwyo’r gwaith o roi cyngor 
ymarferol sy’n benodol i’r claf.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae ein hunedau aseptig oddi ar y safle, a thrwyddynt byddwch 
chi’n magu dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion aseptig, ymarfer 
cynhyrchu da, maethiad a gymerir trwy wythïen a sytotocsigau.  
Byddwch chi’n magu dealltwriaeth hefyd o’r gwahaniaeth rhwng 
unedau trwyddedig a didrwydded, ac o safonau’r Asiantaeth 
Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) 
y mae’n rhaid inni gydymffurfio â nhw.

Gofal Sylfaenol
Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi ei 
integreiddio’n llawn â gwasanaethau gofal sylfaenol. O’r herwydd, 
mae cyfle gwych i fagu dealltwriaeth o’r gwasanaethau y mae 
fferyllwyr a thechnegwyr sy’n gweithio mewn syrjeris meddygon 
teulu, cartrefi nyrsio a thimau adnoddau’r gymuned yn eu 
darparu. Byddwch chi’n dod i ddeall taith y claf trwy ofal sylfaenol 
a gofal eilaidd, ac yn dysgu am rôl fferyllwyr wrth gomisiynu a 
datblygu gwasanaethau, monitro perfformiad a llywodraethu a 
chynorthwyo presgripsiynu.

Traws-Sector
Yn ystod eich blwyddyn hyfforddi, bydd cyfle i gwblhau lleoliad 
o’ch dewis yn y gymuned am bythefnos. Byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymarfer 
fferylliaeth yn y gymuned.

Cylchdroeon Eraill 
Cewch chi gipolwg ar fferylliaeth mewn carchardai. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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Sarah Robinson 
Tiwtor Cyn cofrestru
Ffôn: 01792 7033120
E-bost: sarah.robinson3@wales.nhs.uk
Ysbyty Treforys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro 
Morgannwg, Abertawe SA6 6NL

Ysbyty Treforys, Abertawe

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Treforys yn ganolfan drydyddol sy’n darparu gofal 
arbenigol ledled y De orllewin. Mae’r ysbyty yn gartref i adran 
argyfwng fawr a llawer o arbenigeddau acíwt, gan gynnwys 
Uned Llosgiadau Cymru, canolfan orthopedig a thrawma fawr, 
canolfan gardiaidd ranbarthol ynghyd ag uned gofal dwys 
fwyaf Cymru. Mae’n adeg gyffrous inni yn yr ysbyty, wrth iddo 
barhau i dyfu. Mae adran cleifion allanol ac adran arennol 
newydd eisoes wedi agor, gyda llawer mwy ar y gweill.

Mae ein hadran fferylliaeth yn cyflogi tua 100 o aelodau o staff, 
ac rydym ni’n ymrwymedig i’w gyrfaoedd. Mae’r ysbyty yn 
agos at ddinas Abertawe a’i golygfeydd arfordirol hyfryd sy’n 
golygu bod Treforys yn ddewis gyrfa deniadol, yn broffesiynol 
ac yn bersonol.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Fel fferyllydd cyn cofrestru yn ein Bwrdd Iechyd, byddwch 
chi’n rhan o rwydwaith ehangach o staff dan hyfforddiant yn yr 
ysbytai eraill. Mae gennym gyfanswm o bum ysbyty: Singleton, 
Tywysoges Cymru, Castell Nedd Port Talbot a Chefn Coed.

Mae gennym dîm hynod o brofiadol i’ch hyfforddi, a byddwch 
chi’n cwblhau’r hyfforddiant hwnnw ochr yn ochr â dau 
fferyllydd cyn cofrestru arall.

Gwasanaethau Clinigol
Fel canolfan drydyddol, mae digonedd o arbenigeddau clinigol 
a staff profiadol a fydd o gymorth i’ch datblygiad ac a fydd yn 
ysbrydoli’ch cynnydd yn y dyfodol. Byddwch chi’n cymryd 
rhan mewn trafodaethau astudiaethau achos bob wythnos 
gyda’n fferyllwyr sylfaen, a bydd gofyn ichi weithio’n rheolaidd 
â’n fferyllwyr presgripsiynu mewn clinigau ac ar wardiau, gan 
gynnwys cwblhau cylchdroeon amlddisgyblaethol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Mae pob un o’n fferyllwyr cyn cofrestru yn cwblhau rhaglen 
hyfforddiant achrededig mewn gwirio cywirdeb, a bydd y 
fferyllwyr hynny yn dod yn gyfrifol am wiriadau cynnyrch terfynol 

yn ail hanner y flwyddyn. Cewch chi lawer iawn o hyfforddiant am 
yr agwedd sgrinio presgripsiynau ar wirio clinigol hefyd.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Mae Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu hyfforddiant 
mewn ateb ymholiadau clinigol am bob agwedd ar therapi 
cyffuriau, er mwyn cefnogi’r defnydd diogel, rhesymegol a 
chost-effeithiol o feddyginiaethau yn y Bwrdd Iechyd.

Mae hyn yn cynnwys darganfod cyd-destun clinigol unrhyw 
ymholiad, ar y cyd â hyfforddiant mewn dod o hyd i wybodaeth 
a’i hasesu a’i dehongli er mwyn cynorthwyo’r gwaith o roi 
cyngor ymarferol sy’n benodol i’r claf.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Trwy ein hunedau aseptig ar y safle, byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion aseptig, ymarfer 
cynhyrchu da, maethiad a gymerir trwy wythïen a sytotocsigau.  
Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o’r gwahaniaeth rhwng 
unedau trwyddedig a didrwydded, ac o safonau’r Asiantaeth 
Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd 
(MHRA) y mae’n rhaid inni gydymffurfio â nhw.

Gofal Sylfaenol
Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi 
ei integreiddio’n llawn â gwasanaethau gofal sylfaenol. 
O’r herwydd, mae cyfle gwych i fagu dealltwriaeth o’r 
gwasanaethau y mae fferyllwyr a thechnegwyr sy’n gweithio 
mewn syrjeris meddygon teulu, cartrefi nyrsio a thimau 
adnoddau’r gymuned yn eu darparu. Byddwch chi’n dod i ddeall 
taith y claf trwy ofal sylfaenol a gofal eilaidd, ac yn dysgu am rôl 
fferyllwyr wrth gomisiynu a datblygu gwasanaethau, monitro 
perfformiad a llywodraethu a chynorthwyo presgripsiynu.

Traws-sector
Yn ystod eich blwyddyn hyfforddi, bydd cyfle i gwblhau lleoliad 
cymunedol o’ch dewis am bythefnos. Byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymarfer 
fferylliaeth yn y gymuned. 

Cylchdroeon Eraill
Cewch chi gipolwg ar fferylliaeth mewn carchardai.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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Kelly Jones 
Tiwtor Cyn Cofrestru
Ffôn: 01639 882170 
E-bost: kelly.jones50@wales.nhs.uk
Ysbyty Castell Nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Abertawe Bro Morgannwg, Port Talbot SA12 7BX

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot,  
Port Talbot

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ar goridor yr M4 i’r gorllewin 
o Gaerdydd, ac mae’n agos at arfordir Aberafan. Rydym ni’n 
cyflogi tua 40 aelod o staff fferyllol.

Mae’r adran yn falch o gael symud y proffesiwn fferyllol yn ei 
flaen trwy ddarparu clinigau arbenigol dan arweiniad fferyllwyr. 
Mae hyn yn cynnwys ein gwasanaeth gwrthgeulo sy’n 
gwasanaethu tua 2000 o gleifion yn ardal Castell-nedd Port 
Talbot.  Mae’r ysbyty yn gartref i ddwy ward iechyd meddwl a 
fydd yn rhoi cipolwg gwerthfawr ichi o bresgripsiynau a monitro 
gwrthseicotig. 

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym ni’n hyfforddi un fferyllydd cyn cofrestru a gaiff ei 
gefnogi gan diwtor profiadol ac achrededig lleol. Cewch 
chi’r rhan fwyaf o’ch hyfforddiant ar y safle, lle byddwch chi’n 
ennill cyfoeth o brofiad clinigol trwy gysgodi ein fferyllwyr 
brwdfrydig ac arbenigol. Rydym ni hefyd yn trefnu lleoliadau 
clinigol mewn ysbytai cyfagos ar gyfer arbenigeddau megis 
Gwybodaeth am Feddyginiaethau, Gofal Dwys, Gwasanaethau 
Aseptig a Phediatreg. Byddwch chi’n rhan o rwydwaith 
ehangach o fferyllwyr dan hyfforddiant mewn ysbytai eraill, 
yn Ysbyty Treforys, Singleton, Tywysoges Cymru, Castell-nedd 
Port Talbot a Chefn Coed.

Gwasanaethau Clinigol
Mae Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn cynnig amrywiaeth 
o wasanaethau i gleifion mewnol, ac fel fferyllydd dan 
hyfforddiant cewch chi brofiad o bob un o’r gwasanaethau 
hyn. O dan oruchwyliaeth ein fferyllwyr, byddwch chi’n 
cwblhau adolygiadau amlffarmaeth (sef y defnydd o gyfuniad 
o gyffuriau mewn triniaeth glinigol), byddwch chi’n rhan 
o gynlluniau gofal amlddisgyblaethol a byddwch chi’n rhoi 
cyngor i gleifion wrth iddynt adael yr ysbyty.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Yng nghyfnodau cynnar y flwyddyn, cewch chi eich hyfforddi 
i wirio’n glinigol a chewch chi eich achredu i wirio cywirdeb 
pob math o bresgripsiynau. Rhoddir ystod o bresgripsiynau i 
gleifion mewnol ac allanol yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, 
gan gynnwys rhai ar gyfer dermatoleg, oncoleg a Ffrwythloni 
In Vitro (IVF). Byddwch chi’n gyfrifol am slot gwirio rheolaidd yn 
hwyrach ymlaen, er mwyn eich paratoi ar gyfer cyfrifoldeb a 
baich gwaith fferyllydd cymwysedig.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Mae Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu hyfforddiant 
mewn ateb ymholiadau clinigol am bob agwedd ar therapi 
cyffuriau, er mwyn cefnogi’r defnydd diogel, rhesymegol a 
chost-effeithiol o feddyginiaethau yn y Bwrdd Iechyd.

Mae hyn yn cynnwys darganfod cyd-destun clinigol unrhyw 
ymholiad, ar y cyd â hyfforddiant mewn dod o hyd i wybodaeth 
a’i hasesu a’i dehongli er mwyn cynorthwyo’r gwaith o roi 
cyngor ymarferol sy’n benodol i’r claf.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae ein hunedau aseptig oddi ar y safle, a thrwyddynt 
byddwch chi’n magu dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion 
aseptig, ymarfer cynhyrchu da, maethiad a gymerir trwy 
wythïen a sytotocsigau.   Byddwch chi’n magu dealltwriaeth 
o’r gwahaniaeth rhwng unedau trwyddedig a didrwydded, 
ac o safonau’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau 
a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) y mae’n rhaid inni 
gydymffurfio â nhw.

Gofal Sylfaenol
Byddwch chi’n treulio rhywfaint o amser yn y sector gofal 
sylfaenol, er mwyn dod i ddeall taith y claf trwy ofal sylfaenol ac 
eilaidd. Bydd fferyllwyr dan hyfforddiant hefyd yn dysgu am rôl 
fferyllwyr wrth gomisiynu a datblygu gwasanaethau, monitro 
perfformiad a llywodraethu, gwaith cefnogi presgripsiynu a 
rheoli meddyginiaethau ynghyd â’u rôl mewn mentrau i wneud 
y gorau o feddyginiaethau.

Traws-sector
Yn ystod eich blwyddyn hyfforddi, bydd cyfle i gwblhau lleoliad 
cymunedol o’ch dewis am bythefnos a byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymarfer 
fferylliaeth yn y gymuned. 

Cylchdroeon Eraill
Cewch chi gipolwg ar fferylliaeth mewn carchardai.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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Jodie Gwenter 
Arweinydd Addysg ac Hyfforddiant
Ffôn:  01656 752686 
E-bost: jodie.gwenter@wales.nhs.uk
Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg,  
Ysbyty Tywysoges Cymru, Heol Coety, Pen-y-bont ar Ogwr 
CF31 1RQ

Ysbyty Tywysoges Cymru,  
Pen-y-Bont ar Ogwr

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Tywysoges Cymru yn cyflogi tua 80 aelod o staff 
fferyllol ac mae’n ymfalchïo mewn addysgu a hyfforddi ei 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Cafodd yr adran ei hadnewyddu yn ddiweddar, gyda robot 
presgripsiynu o’r radd flaenaf, cabinet cyffuriau a reolir yn 
electronig ynghyd ag amgylchedd gwaith cyfoes a helaeth.  
Rydym ni hefyd yn ffodus bod gennym ganolfan addysg ar 
y safle ar gyfer sawl proffesiwn, llyfrgell bwrpasol a labordai 
sgiliau clinigol y gallwch chi eu defnyddio wrth eich pwysau 
eich hun.

Rydym ni’n agos iawn at Gaerdydd ac Abertawe ac mae 
gennym gysylltiadau â’u prifysgolion uchel eu bri. O’r 
herwydd, rydym ni’n falch iawn o allu datblygu ein fferyllwyr 
dan hyfforddiant ymhellach wrth iddynt ddechrau ar swyddi 
cymwysedig ac ymgymryd â diplomâu a chymwysterau 
presgripsiynu.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Fel fferyllydd cyn cofrestru yn ein Bwrdd Iechyd, byddwch 
chi’n rhan o rwydwaith ehangach o staff dan hyfforddiant 
yn yr ysbytai eraill. Mae gennym gyfanswm o bum ysbyty: 
Singleton, Tywysoges Cymru, Castell Nedd Port Talbot a 
Chefn Coed. Byddwch chi’n cwblhau rhaglenni hyfforddiant 
ar y safle ac oddi ar y safle.

Gwasanaethau Clinigol
Mae fferyllwyr yn rhan annatod o dimau gofal 
amlddisgyblaethol, ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y 
gwaith o ofalu am gleifion ar y ward a dewis y driniaeth ar 
eu cyfer. Byddwch chi’n gweithio yn rhan o dîm fferyllol ar y 
ward o gyfnod cynnar yn eich hyfforddiant gan hyrwyddo’r 
defnydd diogel a phriodol o feddyginiaethau, gyda’ch 
cyfrifoldeb yn cynyddu wrth i’r flwyddyn fynd rhagddi. Ein 
nod yw bod o gymorth ichi mewn unrhyw ffordd y gallwn 
ni er mwyn hwyluso’r daith o fferyllydd cyn cofrestru dan 
hyfforddiant i fferyllydd cymwysedig.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Mae’ch hyfforddiant yn y fferyllfa yn sail i’ch gwaith 
ar y ward. Caiff ei ddarparu yn ein fferyllfa gyfoes a 
adeiladwyd yn bwrpasol, lle byddwch chi’n datblygu’ch 
gallu i roi presgripsiynau niferus sydd ond yn cael eu rhoi 
mewn ysbytai. Byddwch chi hefyd yn datblygu’ch gallu 
i roi presgripsiynau i gleifion mewnol ac i’w rhoi mewn 

gwasanaethau cleifion allanol prysur.  Cewch chi hyfforddiant 
hefyd mewn gwirio cywirdeb a byddwch chi’n gyfrifol am slot 
rheolaidd ar gyfer gwirio’r fferyllfa.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Mae Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu hyfforddiant 
mewn ateb ymholiadau clinigol am bob agwedd ar therapi 
cyffuriau, er mwyn cefnogi’r defnydd diogel, rhesymegol a 
chost-effeithiol o feddyginiaethau yn y Bwrdd Iechyd.

Mae hyn yn cynnwys darganfod cyd-destun clinigol unrhyw 
ymholiad, ar y cyd â hyfforddiant mewn dod o hyd i wybodaeth 
a’i hasesu a’i dehongli er mwyn cynorthwyo’r gwaith o roi 
cyngor ymarferol sy’n benodol i’r claf.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae ein hunedau aseptig oddi ar y safle, a thrwyddynt 
byddwch chi’n magu dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion 
aseptig, ymarfer cynhyrchu da, maethiad a gymerir trwy 
wythïen a sytotocsigau.   Byddwch chi’n magu dealltwriaeth 
o’r gwahaniaeth rhwng unedau trwyddedig a didrwydded, 
ac o safonau’r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau 
a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) y mae’n rhaid inni 
gydymffurfio â nhw.

Gofal Sylfaenol
Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi ei 
integreiddio’n llawn â gwasanaethau gofal sylfaenol. O’r herwydd, 
mae cyfle gwych i fagu dealltwriaeth o’r gwasanaethau y mae 
fferyllwyr a thechnegwyr sy’n gweithio mewn syrjeris meddygon 
teulu, cartrefi nyrsio a thimau adnoddau’r gymuned yn eu 
darparu. Byddwch chi’n dod i ddeall taith y claf trwy ofal sylfaenol 
a gofal eilaidd, ac yn dysgu am rôl fferyllwyr wrth gomisiynu a 
datblygu gwasanaethau, monitro perfformiad a llywodraethu a 
chynorthwyo presgripsiynu.

Traws-sector
Yn ystod eich blwyddyn hyfforddi, bydd cyfle i gwblhau lleoliad 
cymunedol o’ch dewis am bythefnos. Byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymarfer 
fferylliaeth yn y gymuned. 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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Hana Thabrees 
Tiwtor Cyn-cofrestru
Ffôn:  01792 205390 
E-bost: hana.thabrees@wales.nhs.uk
Singleton, Lôn Sgeti, Sgeti SA2 8QA

Ysbyty Singleton, Abertawe

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Singleton yn edrych dros fae hyfryd Abertawe, ac 
yn cynnig golygfeydd syfrdanol o’r Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr. 
Mae’n dafliad carreg o ddinas Abertawe ac yn agos at gampws 
Prifysgol Abertawe, lle mae ysgol nyrsio ac ysgol meddygaeth.

Mae gan yr adran fferylliaeth tua 85 aelod o staff, ac mae 
traean ohonynt yn gweithio yn ein huned aseptig ar y safle. 
Mae hyn yn darparu cyfle gwych i gysgodi cydweithwyr mewn 
amrywiaeth o feysydd, ac mae’n cynnig cipolwg gwerthfawr ar 
y gwaith o reoli cynnyrch aseptig ar gyfer gwasanaethau megis 
gwasanaethau canser. Bob blwyddyn rydym ni’n hyfforddi hyd 
at dri fferyllydd cyn cofrestru, felly cewch chi gefnogaeth gref 
gan eich cymheiriaid ar eich lleoliad gyda ni.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Fel fferyllydd cyn cofrestru yn ein Bwrdd Iechyd, byddwch 
chi’n rhan o rwydwaith ehangach o staff dan hyfforddiant yn yr 
ysbytai eraill. Mae gennym gyfanswm o bum ysbyty: Singleton, 
Tywysoges Cymru, Castell Nedd Port Talbot a Chefn Coed. 
Byddwch chi’n cwblhau sawl rhaglen hyfforddiant ar y safle ac 
oddi ar y safle.

Gwasanaethau Clinigol
Mae gan yr ysbyty nifer o wardiau meddygol acíwt a meysydd 
arbenigol, megis yr uned gofal dwys i’r newydd-anedig, 
gwasanaethau ar gyfer clefydau a gludir yn y gwaed a 
meddygaeth HIV. Mae’r adran hefyd yn rhedeg nifer o glinigau 
dan arweiniad fferyllwyr, sydd bob tro yn croesawu’r cyfle i 
ddatblygu a chefnogi ein fferyllwyr wrth ymarfer.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Rydym ni’n darparu nifer o wasanaethau gwahanol yn ein 
fferyllfa ar y safle, a chewch chi ddigon o brofiad ymarferol o 
bresgripsiynau sy’n amrywio mewn cymhlethdod. Byddwch 
chi’n cwblhau rhaglen hyfforddiant strwythuredig mewn 
cywirdeb a gwirio clinigol, a byddwch chi’n gyfrifol am rai o’n 
gwasanaethau fferyllol yn hwyrach yn y flwyddyn.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Mae Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu hyfforddiant 
mewn ateb ymholiadau clinigol am bob agwedd ar therapi 
cyffuriau, er mwyn cefnogi’r defnydd diogel, rhesymegol a 
chost-effeithiol o feddyginiaethau yn y Bwrdd Iechyd.

Mae hyn yn cynnwys darganfod cyd-destun clinigol unrhyw 
ymholiad, ar y cyd â hyfforddiant mewn dod o hyd i wybodaeth 
a’i hasesu a’i dehongli er mwyn cynorthwyo’r gwaith o roi 
cyngor ymarferol sy’n benodol i’r claf.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Trwy ein hunedau aseptig ar y safle, byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion aseptig, ymarfer 
cynhyrchu da, maethiad a gymerir trwy wythïen a sytotocsigau.  
Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o’r gwahaniaeth rhwng 
unedau trwyddedig a didrwydded, ac o safonau’r Asiantaeth 
Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd 
(MHRA) y mae’n rhaid inni gydymffurfio â nhw.

Gofal Sylfaenol
Mae Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg wedi 
ei integreiddio’n llawn â gwasanaethau gofal sylfaenol. 
O’r herwydd, mae cyfle gwych i fagu dealltwriaeth o’r 
gwasanaethau y mae fferyllwyr a thechnegwyr sy’n gweithio 
mewn syrjeris meddygon teulu, cartrefi nyrsio a thimau 
adnoddau’r gymuned yn eu darparu. Byddwch chi’n dod i ddeall 
taith y claf trwy ofal sylfaenol a gofal eilaidd, ac yn dysgu am rôl 
fferyllwyr wrth gomisiynu a datblygu gwasanaethau, monitro 
perfformiad a llywodraethu a chynorthwyo presgripsiynu.

Traws-sector
Yn ystod eich blwyddyn hyfforddi, bydd cyfle i gwblhau lleoliad 
cymunedol o’ch dewis am bythefnos. Byddwch chi’n magu 
dealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i ymarfer 
fferylliaeth yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys cyflenwadau 
brys, cyngor dros y cownter, defnyddio a chamddefnyddio 
sylweddau ac ad-dalu ffioedd presgripsiwn.

Cylchdroeon Eraill
Cewch chi gipolwg ar fferylliaeth mewn carchardai.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Anne Handisides 
Fferyllydd
Ffôn:  01873 732279 
E-bost: anne.handisides@wales.nhs.uk
Ysbyty Nevill Hall, Brecon Road, Y Fenni NP7 7EG

Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Nevill Hall yn ysbyty cyffredinol dosbarth, sy’n rhan 
o Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan. Mae’r Fenni ar gyrion Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n lle gwych ar gyfer 
cerdded a beicio a llawer o weithgareddau eraill. Mae’r lle yn llawn 
hanes a threftadaeth, ac mae pobl sydd wrth eu bodd gyda bwyd yn 
heidio i’r lle.

Mae ein hadran yn gyfeillgar a chymdeithasol, ac yn ymrwymedig i 
hyfforddi eraill.

Am ragor o wybodaeth ewch i: 
www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=823&pid=35732

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Mae tiwtorialau misol gyda’r Bwrdd Iechyd yn dod â fferyllwyr 
cyn cofrestru ledled Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan ynghyd. 
Ategir ein rhaglen hyfforddiant sydd wedi ei hachredu gan 
Safonau’r Cyngor Fferyllol Cyffredinol gan raglen hyfforddiant 
oddi ar y safle gan Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i 
Raddedigion. 

Rydym ni’n cynnig rhaglen y mae modd ei theilwra i anghenion 
yr unigolyn, gyda thiwtoriaid profiadol sy’n gweithio yn yr 
adran. Mae gan Ysbyty Nevill Hall record dda am bobl yn 
llwyddo ar yr ymgais gyntaf.

Gwasanaethau Clinigol
Hyd at fis Ionawr, byddwch chi’n cwblhau rhaglen sy’n seiliedig 
ar sgiliau penodol mewn rheoli meddyginiaethau a chysoni 
meddyginiaethau.

Ar ôl hynny bydd rhaglen sy’n seiliedig ar sgiliau clinigol 
penodol, lle byddwch chi’n treulio cyfnod â fferyllwyr mewn 
ystod o feysydd arbenigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Mae ein rhaglen fferylliaeth sy’n seiliedig ar sgiliau penodol 
a Rhaglen Gwirio Cywirdeb Presgripsiynau i Fferyllwyr 
Cyn-gofrestru (PACE) yn cynnwys profiad mewn fferyllfa ac 
ar ward. Y nod yw gorffen erbyn mis Ionawr pan fydd sawl 
sesiwn gwirio cywirdeb yn y fferyllfa ar rota wythnosol tan 
ddiwedd y flwyddyn.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Rydym ni’n darparu cyflwyniad llawn i adnoddau cyffredin 
(rhai electronig a rhai papur), ac yn trafod adnodd dysgu 
‘medicineslearningportal.org’ a gymeradwywyd gan yr UKMI, 
gan ddangos y gwahanol adnoddau sydd ar gael.

Caiff ymholiadau am faterion megis gweinyddiaeth, 
rhyngweithiadau cyffuriau ac adweithiau niweidiol i gyffuriau 
oll eu trafod, a chaiff adborth ei roi ar atebion.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae ein huned aseptig yn paratoi maethiad i oedolion a 
gymerir trwy wythïen a chemotherapi ar gyfer cleifion 
haematoleg ac oncoleg.

Ar wahân i gwblhau llyfr gwaith, bydd cyfle i arsylwi ar waith 
paratoi, cwblhau cylchdro mewn ward haematoleg a mynd i 
glinig a chyfarfod tîm maeth.

Gofal Sylfaenol
Rydym ni’n darparu’r cyfle i dreulio cyfnod ag ymgynghorydd 
fferyllol a fferyllydd mewn clwstwr meddyg teulu.

Traws-sector
Byddwch chi’n cwblhau lleoliad lleol traws-sector ym maes 
fferylliaeth er mwyn cwblhau’ch safonau perfformiad.

Archwilio
Byddwch chi’n cwblhau archwiliad / prosiect gwella ansawdd 
sy’n seiliedig ar ward neu ofal sylfaenol.
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ysbyty Brenhinol Gwent

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd yn un 
o dri ysbyty acíwt ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan. Rydym ni’n darparu hyfforddiant cyn cofrestru 
trwy osod graddedigion yn y tîm fferyllol lle byddant yn 
darparu gwasanaethau fferyllol i gleifion a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill. Mae gan Ysbyty Brenhinol Gwent record 
dda am bobl yn llwyddo ar yr ymgais gyntaf, ac mae’n cynnig 
rhaglen strwythuredig ond hyblyg sy’n bodloni anghenion 
unigol fferyllwyr cyn cofrestru a meini prawf maes llafur y 
Cyngor Fferyllol Cyffredinol.

Gweler isod am ragor o wybodaeth.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Dyrennir tiwtor unigol i bob fferyllydd cyn cofrestru dan 
hyfforddiant, a bydd y tiwtor hwnnw yn darparu cyfarwyddyd 
a chefnogaeth trwy gydol y flwyddyn hyfforddi.

Darperir hyfforddiant yn ôl rhaglen hyfforddiant fewnol sydd 
wedi ei hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol.  Ategir 
hyn gan raglen hyfforddiant genedlaethol Canolfan Addysg 
Fferyllol Cymru i Raddedigion.

Gwasanaethau Clinigol
•   Bydd rhaglen strwythuredig glinigol yn rhedeg trwy gydol y 

flwyddyn.

•   Byddwch chi’n dysgu sut i gwblhau cofnod cyflawn o hanes 
meddyginiaeth claf trwy raglen sy’n seiliedig ar sgiliau 
penodol.  

•   Byddwch chi’n dysgu’r sgiliau sydd eu hangen i ymarfer 
fferylliaeth ar y ward, megis datrys problemau, sgiliau 
cyfathrebu, blaenoriaethu a rheoli amser.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
•   Byddwch chi’n datblygu sgiliau mewn labelu a rhoi gwahanol 

fathau o bresgripsiwn, a hynny trwy raglen sy’n seiliedig ar 
sgiliau penodol.

•   Bydd rhaglen Tystiolaeth o Wirio Cywirdeb Presgripsiynau Cyn 
Cofrestru (PACE) yn ategu hyn, a bydd y rhaglen yn hybu’ch 
sgiliau o ran gwirio cywirdeb presgripsiynau yn derfynol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
•   Rydym ni’n darparu cyflwyniad llawn i adnoddau cyffredin 

(rhai electronig a rhai papur), ac yn trafod adnodd dysgu 
‘medicineslearningportal.org’ a gymeradwywyd gan yr UKMI, 
gan ddangos y gwahanol adnoddau sydd ar gael.

•   Caiff ymholiadau am faterion megis gweinyddiaeth, 
rhyngweithiadau cyffuriau ac adweithiau niweidiol i gyffuriau 
oll eu trafod, a chaiff adborth ei roi ar atebion.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
•   Rydym ni’n darparu cylchdro clinigol yn yr uned aseptig, a bydd 

llyfr gwaith a thiwtorial yn cyd-fynd â hyn a fydd yn cefnogi’ch 
profiad clinigol o faethiad cyfan trwy wythïen a chemotherapi.

•   Mae’r cylchdro yn cynnwys sesiynau dan oruchwyliaeth 
ynghyd â gweithgareddau cyn y sesiynau ac ar eu hôl.

Gofal Sylfaenol
•   Bydd cyfle i gwblhau sesiynau â fferyllwyr mewn clwstwr lleol 

sy’n gweithio mewn practisiau meddygon teulu.

•   Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys adolygiadau o 
feddyginiaethau ac o gyflyrau cronig dan arweiniad fferyllydd.

Traws-sector
•   Byddwch chi’n cwblhau lleoliad traws-sector mewn fferyllfa 

leol, yn unol â safonau perfformiad y Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol.

•   Yn ogystal, byddwch chi’n cynnal fferyllwyr cyn cofrestru 
cymunedol ar eu lleoliadau traws-sector hwythau, a fydd yn 
rhoi’r cyfle ichi drefnu a goruchwylio eu rhaglen.

Prosiect Archwilio / Gwella Ansawdd
•   Mae disgwyl ichi ymgymryd â phrosiect archwilio / gwella 

ansawdd gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol. Bydd yr archwiliad 
neu’r prosiect yn berthnasol i’r Bwrdd Iechyd, a bydd yn rhoi 
cipolwg ichi ar ddogfennaeth a gwella gwasanaethau.

Cath Rogers 
Arweinydd Addysg a Hyfforddiant
E-bost: cath.rogers@wales.nhs.uk
Amy Harris
Ffôn:  01633 234787  
E-bost: amy.harris3@wales.nhs.uk
Ysbyty Brenhinol Gwent, Heol Caerdydd, Casnewydd  NP20 2UB
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Linda Williams 
Rheolwr Hyfforddiant Cyn Cofrestru
Ffôn: 01745 583910 (Blîp: 4098)
E-bost: linda.williams3@wales.nhs.uk
Adran Fferylliaeth, Ysbyty Glan Clwyd, y Rhyl, 
Gogledd Cymru LL18 5UJ

Pam hyfforddi gyda ni?
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad gofal iechyd 
mwyaf yng Nghymru. Mae’n darparu ystod lawn o wasanaethau 
gofal sylfaenol, gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau 
ysbyty acíwt i boblogaeth o fwy na 678,000 o bobl, a hynny ledled 
chwe sir y Gogledd.

Mae Glan Clwyd yn un o dri phrif ysbyty’r Gogledd, ac mae’n agos 
iawn at arfordir prydferth. Un o’n pedwar nod corfforaethol yw 
cefnogi, hyfforddi a datblygu ein staff fel y gallant ragori. Dyna’n 
union yr hyn a wnawn ni gyda’n fferyllwyr cyn cofrestru, a hynny 
mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Mae gennym ni record dda am bobl yn pasio’u harholiadau cyn 
cofrestru.  Hefyd, mae nifer uchel o’n fferyllwyr sydd newydd 
gymhwyso yn tueddu i aros yma, gyda llawer ohonynt yn mynd 
ymlaen i gwblhau Diploma Clinigol.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym ni’n falch mai ni oedd y Bwrdd Iechyd cyntaf yng Nghymru i 
gynnig rhaglen hyfforddiant cyn cofrestru gwbl integredig ar gyfer 
gofal sylfaenol, gofal yn yr ysbyty a gofal yn y gymuned. Rydym 
ni o’r farn bod yr hyfforddiant hwn yn golygu bod gweithwyr 
proffesiynol yn fwy cyflawn ac â dealltwriaeth well o daith y claf 
trwy bob sector.

Rydym ni’n cydweithio â fferyllfa annibynnol gymunedol, ac 
â Chanolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion, er mwyn 
darparu rhaglen cyn cofrestru gynhwysfawr â’r nod o ddatblygu 
fferyllwyr y dyfodol. Mae strwythur da i’r rhaglen hon a chewch 
chi gefnogaeth lawn eich ysbyty eich hun a’ch tiwtoriaid yn y 
fferyllfa gymunedol.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Dyrennir tiwtor cyn cofrestru ichi mewn fferyllfa gymunedol 
leol, a fydd yn eich cefnogi drwy gydol y flwyddyn. Bydd eich 
gwaith yn cynnwys ymateb i symptomau, rhoi presgripsiynau 
a chynghori ynghyd â chefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau 
ychwanegol. Gall y gwasanaethau ychwanegol hyn gynnwys 

adolygiadau o ddefnydd meddyginiaethau, rhoi’r gorau i ysmygu, 
dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys, triniaeth ar gyfer mân 
anhwylderau a brechiadau yn erbyn y ffliw.

Gofal Sylfaenol
Un diwrnod yr wythnos yw’r cylchdro mewn gofal sylfaenol fel 
arfer, a byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â fferyllwyr clinigol, 
meddygon teulu, nyrsys a thimau cymunedol. Bydd hyn yn gyfle 
gwerthfawr i ddatblygu ystod o sgiliau clinigol, gan gynnwys 
adolygu meddyginiaethau, ymgynghori â chleifion, cysoni 
meddyginiaethau ac ailawdurdodi meddyginiaethau a roddir 
mwy nag unwaith.

Gwasanaethau Clinigol yn yr Ysbyty
Byddwch chi’n rhan annatod o dîm clinigol yr ysbyty, ac yn 
gweithio ochr yn ochr â thechnegwyr rheoli meddyginiaethau 
a fferyllwyr profiadol. Byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau ym 
meysydd cysoni meddyginiaethau, sgrinio clinigol a gwneud y 
gorau o feddyginiaethau, a hynny mewn amrywiaeth eang o 
arbenigeddau ym meysydd meddygaeth a llawfeddygaeth a 
phediatreg, iechyd meddwl, oncoleg a gofal critigol.

Fferyllfeydd yn yr Ysbyty a’r Gymuned
Cewch chi hyfforddiant ar bob agwedd o wasanaethau fferyllol 
er mwyn ennill sgiliau mewn labelu, rhoi presgripsiynau a 
gwirio cywirdeb. Mae gan fferyllfeydd yn yr ysbyty a’r gymuned 
systemau presgripsiynu awtomatig.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Cewch chi hyfforddiant am sut i ateb ymholiadau, y gallwch chi ei 
roi ar waith wedyn ymhob un o’r tri sector. Byddwch chi’n dysgu 
pa adnoddau i’w defnyddio yn effeithiol er mwyn ateb ymholiadau 
gwahanol gan weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Yn ein hadran aseptig a adeiladwyd yn bwrpasol, cewch chi 
gipolwg ar y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n rhan o gynhyrchu 
cemotherapi, maethiad a gymerir trwy wythïen a deunydd 
fferyllol ymbelydrol. Bydd y cyfnod y byddwch chi’n ei dreulio 
â’n tîm yn gwella’ch dealltwriaeth o rôl fferylliaeth wrth ddarparu 
gwasanaethau canser, a hynny o safbwynt technegol a chlinigol.

Ysbyty Glan Clwyd, y Rhyl
Hyfforddiant Amlsector
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Ysbyty Glan Clwyd, y Rhyl

Linda Williams 
Rheolwr Hyfforddiant Cyn Cofrestru
Ffôn: 01745 583910 (Blîp: 4098)
E-bost: linda.williams3@wales.nhs.uk
Adran Fferylliaeth, Ysbyty Glan Clwyd, y Rhyl, 
Gogledd Cymru  LL18 5UJ

Pam hyfforddi gyda ni?
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad gofal 
iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae’n darparu ystod lawn o 
wasanaethau gofal sylfaenol, gwasanaethau iechyd meddwl 
a gwasanaethau ysbyty acíwt i boblogaeth o fwy na 678,000 
o bobl, a hynny ledled chwe sir y Gogledd. Mae Glan Clwyd 
yn un o dri phrif ysbyty’r Gogledd, ac mae’n agos iawn at 
arfordir prydferth.

Un o’n pedwar nod corfforaethol yw cefnogi, hyfforddi a 
datblygu ein staff fel y gallant ragori. Dyna’n union yr hyn a 
wnawn ni gyda’n fferyllwyr cyn cofrestru, a hynny mewn 
amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym ni’n cydweithio â Chanolfan Addysg Fferyllol Cymru 
i Raddedigion er mwyn darparu rhaglen cyn cofrestru 
gynhwysfawr, â’r nod o ddatblygu fferyllwyr y dyfodol. Mae 
strwythur da i’r rhaglen hon a chewch chi gefnogaeth lawn 
eich tiwtor personol eich hun.

Gwasanaethau Clinigol
Byddwch chi’n rhan annatod o’r tîm clinigol, ac yn gweithio 
ochr yn ochr â thechnegwyr rheoli meddyginiaethau a 
fferyllwyr profiadol. Byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau ym 
meysydd cysoni meddyginiaethau, sgrinio clinigol a gwneud 
y gorau o feddyginiaethau, a hynny mewn amrywiaeth eang 
o arbenigeddau ym meysydd meddygaeth, llawfeddygaeth a 
phediatreg, iechyd meddwl, oncoleg a gofal critigol.

Gwasanaethau yn y Fferyllfa
Cewch chi hyfforddiant ar bob agwedd o wasanaethau 
fferyllol er mwyn ennill sgiliau mewn labelu, rhoi 
presgripsiynau a gwirio cywirdeb. Mae gan dîm y fferyllfa 
system awtomatig ar gyfer presgripsiynu a thracio 
presgripsiynau.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Byddwch chi’n treulio tair wythnos yn y Ganolfan Gwybodaeth 
am Feddyginiaethau lle byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau 
mewn ateb ymholiadau, a bydd modd ichi ddefnyddio’r sgiliau 
hyn wedyn ar gyfer eich dyletswyddau clinigol yn y fferyllfa ac 
ar y ward. Byddwch chi’n ymgynefino â’r adnoddau ar gyfer 
ateb ymholiadau gwahanol gan weithwyr iechyd proffesiynol a 
chleifion mewn modd effeithiol.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Yn ein hadran aseptig a adeiladwyd yn bwrpasol, cewch chi 
gipolwg ar y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n rhan o gynhyrchu 
cemotherapi, maethiad a gymerir trwy wythïen a deunydd 
fferyllol ymbelydrol. Bydd y cyfnod y byddwch chi’n ei dreulio â’n 
tîm yn gwella’ch dealltwriaeth o rôl fferylliaeth wrth ddarparu 
gwasanaethau canser, a hynny o safbwynt technegol a chlinigol.

Gofal Sylfaenol
Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cylchdro mewn gofal 
sylfaenol, a byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â fferyllwyr, 
meddygon teulu, nyrsys a thimau cymunedol. Bydd hyn yn gyfle 
gwerthfawr i ddatblygu ystod o sgiliau clinigol, gan gynnwys 
adolygu meddyginiaethau, ymgynghori â chleifion, cysoni 
meddyginiaethau ac ailawdurdodi meddyginiaethau a roddir 
mwy nag unwaith.

Traws-sector
Er mwyn cefnogi’ch hyfforddiant yn yr ysbyty, cewch chi gyfle 
i dreulio pythefnos mewn fferyllfa gymunedol leol lle byddwch 
chi’n ennill profiad o agweddau eraill ar ymarfer fferylliaeth.

Iechyd Meddwl
Mae gennym uned iechyd meddwl ar y safle lle byddwch chi’n 
treulio pythefnos â thîm arbenigol, er mwyn cael cipolwg ar sut 
y mae fferylliaeth yn cyfrannu at ofal yn y maes hwn.

Rolau yn y Dyfodol
Mae gennym record dda am bobl yn pasio’u harholiadau cyn 
cofrestru.  Hefyd, mae nifer uchel o’n fferyllwyr sydd newydd 
gymhwyso yn tueddu i aros yma, gyda llawer ohonynt yn mynd 
ymlaen i gwblhau Diploma Clinigol.
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Julian D’Enrico 
Tiwtor Arweiniol Fferylliaeth Cyn Cofrestru
Ffôn: 01978 291100 (Blîp: 5954) 
E-bost: julian.denrico@wales.nhs.uk
Ysbyty Maelor Wrecsam, Heol Croes Newydd, 
Wrecsam  LL13 7TD

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae blwyddyn cyn cofrestru integredig i fferyllwyr wedi ei 
datblygu, sy’n rhoi’r cyfle ichi ennill profiad o ofal fferyllol ac i’w 
ddarparu tra byddwch chi’n gweithio yn nhri sector fferylliaeth. I’ch 
helpu i ddeall taith gyflawn y claf a sut mae’r sectorau gwahanol 
yn cysylltu â’i gilydd, caiff eich hyfforddiant ei hollti rhwng Ysbyty 
Maelor Wrecsam, sef ysbyty cyffredinol dosbarth sy’n arbenigo 
mewn sawl maes, fferyllfa brysur yn y gymuned a gofal sylfaenol.
Nod ein rhaglen arloesol a strwythuredig sydd wedi ennill ei 
phlwyf erbyn hyn yw’ch galluogi i ddod yn fferyllydd annibynnol 
a phroffesiynol sy’n gwerthuso’n feirniadol, ac sydd â’r hyder a’r 
gallu i weithio mewn unrhyw sector ym maes fferylliaeth.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Byddwch chi’n dysgu am bob un o’r tri sector ac yn eu 
hymarfer, gan ddatblygu’ch sgiliau proffesiynol, clinigol a 
thechnegol ynghyd â’ch sgiliau mewn cyfathrebu, datrys 
problemau a rheoli. Cewch chi gymorth unigol gan eich 
tiwtoriaid yn sectorau’r ysbyty a’r gymuned, a chaiff hyn ei 
ategu gan Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion sy’n 
darparu diwrnodau hyfforddiant rhanbarthol a chenedlaethol. 

Gwasanaethau Clinigol yn yr Ysbyty
Bydd ennill profiad o fferylliaeth gymunedol yn gynnar, mewn 
gwahanol arbenigeddau meddygol a llawfeddygol ac ym 
meysydd pediatreg, iechyd meddwl a gofal critigol, yn sicrhau y 
byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau mewn delio â chleifion, rheoli 
meddyginiaethau a datrys problemau. Byddwch chi’n gyfrifol 
am grŵp diffiniedig o gleifion o dan oruchwyliaeth cydweithwyr 
profiadol erbyn diwedd eich blwyddyn hyfforddi.

Gwasanaethau yn y Fferyllfa
Trwy ein cynllun hyfforddiant byddwch chi’n ennill sgiliau mewn 
rhoi presgripsiynau, byddwch chi’n dod yn wiriwr cywirdeb 
achrededig a byddwch chi’n magu hyfedredd mewn gwirio 
presgripsiynau ar gyfer diogelwch a phriodoldeb clinigol mewn 
unrhyw sector, a hynny o dan oruchwyliaeth.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Byddwch chi’n treulio wythnos yn yr adran Gwybodaeth am 
Feddyginiaethau, lle byddwch chi’n delio ag ymholiadau am 
feddyginiaethau a fydd yn mynd yn fwyfwy cymhleth. Cewch 
chi eich dysgu am sut i ddod o hyd i wybodaeth gefndirol 
berthnasol a sut i ddadansoddi ffynonellau cyfeiriol creiddiol, fel y 
bydd modd ichi roi gwybodaeth glir sy’n seiliedig ar dystiolaeth i 
weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac i’r cyhoedd. 

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Byddwch chi’n arsylwi ar y gwaith o baratoi meddyginiaethau 
risg uchel sydd i’w chwistrellu, a ddefnyddir mewn ystod eang 
o arbenigeddau clinigol gan gynnwys oncoleg, neonatoleg, 
meddygaeth niwclear a maethiad.  Mae’r tîm cynhyrchu yn 
gweithio’n agos â chydweithwyr clinigol er mwyn lleihau risgiau 
i gleifion ac â’r adran sicrhau ansawdd er mwyn sicrhau bod y 
cynhyrchion o safon uchel yn gyson.

Gofal Sylfaenol
Byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â’n huwch fferyllwyr, 
fferyllwyr clinigol, technegwyr fferyllol a nyrs rheoli 
meddyginiaethau. Mae ein tîm yn gweithio â meddygon teulu, 
fferyllwyr cymunedol a gweithwyr proffesiynol eraill er mwyn 
darparu ystod o wasanaethau i gleifion. Gall hyn gynnwys 
adolygu meddyginiaethau, adolygiadau mewn cartrefi gofal, 
cysoni meddyginiaethau wrth i gleifion adael yr ysbyty ynghyd 
ag enghreifftiau eraill o waith clinigol a gwaith diogelwch.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Byddwch chi’n ennill profiad o bob un o’r prif agweddau ar 
fferylliaeth yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau 
ychwanegol (dulliau atal cenhedlu hormonaidd brys, rhoi’r gorau 
i ysmygu, brechiadau yn erbyn y ffliw), adolygiadau o ddefnydd 
meddyginiaethau, trin mân anhwylderau a rhoi cyngor dros y 
cownter.

Clinigau Fferyllol
Byddwch chi’n treulio cyfnod â fferyllwyr presgripsiynu annibynnol 
sy’n ymwneud â gwneud y defnydd gorau o feddyginiaethau cyn 
llawdriniaeth ac wrth drin anhwylderau symud, methiant y galon 
ac afiechydon rhiwmatolegol. Byddwch chi’n ymarfer sawl sgil yn 
ymwneud ag ymgynghori ac archwilio cleifion yma.

Ysbyty Maelor, Wrecsam
Hyfforddiant Amlsector
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Ysbyty Maelor, Wrecsam

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Ysbyty Maelor Wrecsam yn ysbyty cyffredinol dosbarth 
sy’n arbenigo mewn sawl maes, ac mae’n rhan o’r sefydliad gofal 
mwyaf yng Nghymru.
Mae gan ein fferyllfa o’r radd flaenaf system presgripsiynu 
awtomatig a chyfleusterau TG a fferylliaeth rhagorol. Mae gan yr 
adran ifanc hon dros 120 aelod o staff, sy’n gweithio yn rhan o dîm 
amlddisgyblaethol i ddarparu gwasanaethau clinigol o safon uchel.
Mae gan yr adran (sy’n cael adborth gwych gan fferyllwyr 
dan hyfforddiant ac sy’n tueddu i gadw’r fferyllwyr hyn mewn 
rolau diploma clinigol Band 6) a’r Bwrdd Iechyd ill dau enw da 
hirsefydledig am fod yn llefydd cyfeillgar a gwerth chweil i weithio.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Nod ein rhaglen amrywiol a strwythuredig sydd wedi hen 
ennill ei phlwyf, y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei phasio ar yr 
ymgais gyntaf, yw’ch galluogi i ddod yn fferyllydd proffesiynol 
annibynnol sy’n gwerthuso’n feirniadol.  Caiff cymorth unigol 
gan eich tiwtor ei ategu gan Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i 
Raddedigion, sy’n darparu diwrnodau hyfforddiant rhanbarthol a 
chenedlaethol.

Gwasanaethau Clinigol
Bydd ennill profiad o fferylliaeth gymunedol yn gynnar, mewn 
gwahanol arbenigeddau meddygol a llawfeddygol ac ym 
meysydd pediatreg, iechyd meddwl a gofal critigol, yn sicrhau y 
byddwch chi’n datblygu’ch sgiliau o ran delio â chleifion, rheoli 
meddyginiaethau a datrys problemau. Byddwch chi’n gyfrifol 
am grŵp diffiniedig o gleifion o dan oruchwyliaeth cydweithwyr 
profiadol erbyn diwedd eich blwyddyn hyfforddi.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Trwy ein rhaglen hyfforddiant, bydd modd ichi ennill eich sgiliau 
mewn rhoi presgripsiynau ynghyd â’ch achrediad mewn gwirio 
cywirdeb. Bydd hyn yn eich galluogi i fagu hyfedredd mewn 
gwirio presgripsiynau ar gyfer diogelwch a phriodoldeb clinigol, 
a hynny o dan oruchwyliaeth.

Julian D’Enrico 
Tiwtor Arweiniol Fferylliaeth Cyn Cofrestru
Ffôn: 01978 291100 (Blîp: 5954) 
E-bost: julian.denrico@wales.nhs.uk
Ysbyty Maelor Wrecsam, Heol Croes Newydd, 
Wrecsam  LL13 7TD

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Byddwch chi’n treulio tair wythnos yn yr adran Gwybodaeth 
am Feddyginiaethau, lle byddwch chi’n delio ag ymholiadau am 
feddyginiaethau a fydd yn mynd yn fwyfwy cymhleth.
Bydd y sgiliau ateb ymholiadau a chyfathrebu y byddwch chi’n eu 
dysgu yma yn hanfodol i’ch gwaith fel fferyllydd cymwysedig.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Byddwch chi’n arsylwi ar y gwaith o baratoi meddyginiaethau 
risg uchel sydd i’w chwistrellu, a ddefnyddir mewn ystod eang o 
arbenigeddau clinigol.
Mae’r tîm cynhyrchu yn gweithio’n agos â chydweithwyr clinigol 
er mwyn lleihau risgiau i gleifion ac â’r adran sicrhau ansawdd er 
mwyn sicrhau bod y cynhyrchion o safon uchel yn gyson.

Gofal Sylfaenol
Byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â’n huwch fferyllwyr, 
fferyllwyr clinigol, technegwyr fferyllol a nyrs rheoli 
meddyginiaethau. Mae ein tîm yn gweithio â meddygon 
teulu, fferyllwyr cymunedol a gweithwyr proffesiynol eraill er 
mwyn darparu ystod o wasanaethau i gleifion, e.e. adolygu 
meddyginiaethau, adolygiadau mewn cartrefi gofal a chysoni 
meddyginiaethau wrth i gleifion adael yr ysbyty.

Traws-sector
Byddwch chi’n treulio pythefnos mewn fferyllfa yn y gymuned, 
lle byddwch chi’n ennill profiad o bob un o’r prif agweddau ar 
fferylliaeth yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys gwasanaethau 
ychwanegol, adolygiadau o ddefnydd meddyginiaethau, trin 
mân anhwylderau a rhoi cyngor dros y cownter.

Clinigau Fferyllol
Byddwch chi’n treulio cyfnod â fferyllwyr presgripsiynu 
annibynnol sy’n ymwneud â gwneud y gorau o feddyginiaethau 
cyn llawdriniaeth arfaethedig ac wrth drin anhwylderau 
symud, methiant y galon ac afiechydon rhiwmatolegol. Yma, 
byddwch chi’n arsylwi ar sgiliau ymgynghori ac archwilio cleifion 
gwahanol, ac yn ymarfer y sgiliau hyn.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Cewch chi amser i fynychu sesiynau ag ystod eang o weithwyr 
proffesiynol y byddwch chi’n eu cysgodi, gan gynnwys 
anesthetyddion, dietegwyr a nyrsys arbenigol.
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Bethan Roberts
Ffôn: 01248 384384 (Blîp: 675)
E-bost: bethan.roberts8@wales.nhs.uk
Yr Adran Fferylliaeth, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, 
Bangor LL57 2PW

Ysbyty Gwynedd, Bangor
Hyfforddiant Amlsector

Pam hyfforddi gyda ni?
Rydym ni’n dîm cyfeillgar, arloesol a blaengar mewn lleoliad 
hardd, sy’n dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri a 
thraethau Sir Fôn a Phen Llŷn.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym ni wedi datblygu blwyddyn cyn cofrestru achrededig 
ac integredig lle mae cyfle i ennill profiad o ofal yn y gymuned, 
gofal yn yr ysbyty a gofal sylfaenol. Bydd hyn yn creu 
gweithiwr proffesiynol mwy cyflawn sydd â dealltwriaeth 
well o bob sector ym maes fferylliaeth ac sy’n gallu gweithio 
mewn unrhyw sector. Yn yr ysbyty, bydd cylchdroeon yn yr 
arbenigeddau gwahanol. Yn y gymuned, bydd cyfleoedd i fwrw 
ati wrth ymateb i symptomau, rhoi presgripsiynau, cynghori 
a darparu gwasanaethau ychwanegol. Mewn gofal sylfaenol, 
bydd cyfleoedd i ymwneud â phob un o rolau’r fferyllydd gofal 
sylfaenol mewn practisiau meddygon teulu a chartrefi gofal.

Gwasanaethau Clinigol mewn Ysbytai
Drwy gydol y flwyddyn, byddwch chi’n gweithio â 
thechnegwyr rheoli meddyginiaethau a fferyllwyr profiadol, 
gan ddod yn rhan annatod o’r tîm. Byddwch chi’n datblygu’ch 
sgiliau ym meysydd cysoni meddyginiaethau, sgrinio clinigol 
a gwneud y gorau o feddyginiaethau, a hynny mewn 
amrywiaeth eang o arbenigeddau ym meysydd meddygaeth, 
llawfeddygaeth, pediatreg, iechyd meddwl a gofal critigol.

Gwasanaethau Fferyllfa’r Ysbyty
Bydd eich rôl yn y fferyllfa yn cynnwys datblygu sgiliau 
mewn rhoi presgripsiynau yn gyntaf oll, wedyn mewn gwirio 
cywirdeb a gwirio clinigol yn rhan o’r tîm.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Byddwn ni’n darparu hyfforddiant am ateb ymholiadau, y gellir 
ei ddefnyddio wedyn ar gyfer dyletswyddau clinigol. Byddwch 
chi’n dysgu pa adnoddau i’w defnyddio yn effeithiol er mwyn 
ateb ymholiadau gwahanol gan weithwyr iechyd proffesiynol a 
chleifion.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Yn ein hadran aseptig a adeiladwyd yn bwrpasol, cewch chi 
gipolwg ar y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n rhan o gynhyrchu 
cemotherapi, maethiad a gymerir trwy wythïen a deunydd 
fferyllol ymbelydrol. Bydd y cyfnod y byddwch chi’n ei dreulio 
â’n tîm yn gwella’ch dealltwriaeth o rôl fferylliaeth wrth ddarparu 
gwasanaethau canser, a hynny o safbwynt technegol a chlinigol.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Dyrennir tiwtor cyn cofrestru mewn fferyllfa gymunedol 
ichi, a fydd yn eich cefnogi drwy gydol y flwyddyn. Bydd eich 
gwaith yn cynnwys ymateb i symptomau, rhoi presgripsiynau 
a chynghori ynghyd â darparu gwasanaethau ychwanegol. 
Gall y gwasanaethau ychwanegol hyn gynnwys adolygiadau 
o ddefnydd meddyginiaethau, rhoi’r gorau i ysmygu, dulliau 
atal cenhedlu hormonaidd brys, triniaeth ar gyfer mân 
anhwylderau a brechiadau yn erbyn y ffliw.

Gofal Sylfaenol
Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys lleoliad mewn gofal sylfaenol, 
a byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â fferyllwyr, meddygon 
teulu, nyrsys a thimau cymunedol. Bydd hyn yn rhoi cyfle 
gwerthfawr ichi i ddatblygu ystod o sgiliau clinigol, gan 
gynnwys adolygu meddyginiaethau (wyneb-yn-wyneb, mewn 
cartrefi gofal ac ysbytai cymunedol), ymgynghori â chleifion, 
cysoni meddyginiaethau ac ailawdurdodi meddyginiaethau sy’n 
cael eu rhoi mwy nag unwaith.

Clinigau
Anogir fferyllwyr dan hyfforddiant i dreulio cyfnod â’n 
fferyllwyr arbenigol yn yr uned arennol, yn y clinig asesu cyn 
llawdriniaeth ac mewn clinigau haematoleg, gastroenteroleg, 
gwrthgeulo a rhiwmatoleg. Mae fferyllwyr dan hyfforddiant 
hefyd yn cysgodi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill tra 
byddant ar gylchdro, megis nyrsys clinigol arbenigol.

Rolau yn y Dyfodol
Mae nifer uchel iawn o’n hymgeiswyr yn pasio, a hynny yn 
gyson, ac mae llawer ohonynt yn aros yn ein sefydliad ac yn 
mynd ymlaen i swydd fferyllydd ar Fand 6.
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Ysbyty Gwynedd, Bangor

Pam hyfforddi gyda ni?
Rydym ni’n adran gyfeillgar, arloesol a blaengar, sy’n manteisio 
ar adeilad a ailgynlluniwyd yn ddiweddar ac ar robotiaid 
presgripsiynu a systemau e-Ryddhau. Mae’r ysbyty mewn 
lleoliad hynod o hardd, sydd o fewn cyrraedd hawdd i 
fynyddoedd Eryri a thraethau Sir Fôn.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym ni’n cynnig rhaglen hyfforddiant 12 mis strwythuredig, 
sy’n sicrhau y cewch chi hyfforddiant amrywiol a fydd yn 
mynd i’r afael â phob agwedd ar ymarfer fferylliaeth mewn 
ysbytai. Ynghyd â’r hanfodion megis rhoi presgripsiynau 
a gwasanaethau clinigol, byddwch chi’n ennill profiad o 
rai agweddau arbenigol ar fferylliaeth mewn ysbytai gan 
gynnwys gwybodaeth am feddyginiaethau, iechyd meddwl 
a gwasanaethau aseptig. Mae strwythur da i’r rhaglen hon a 
chewch chi gefnogaeth lawn eich tiwtoriaid.

Gwasanaethau Clinigol
Drwy gydol y flwyddyn, byddwch chi’n gweithio â 
thechnegwyr rheoli meddyginiaethau a fferyllwyr profiadol, 
gan ddod yn rhan annatod o’r tîm. Byddwch chi’n datblygu’ch 
sgiliau ym meysydd cysoni meddyginiaethau, sgrinio clinigol 
a gwneud y gorau o feddyginiaethau, a hynny mewn 
amrywiaeth eang o arbenigeddau ym meysydd meddygaeth, 
llawfeddygaeth, pediatreg, iechyd meddwl a gofal critigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Bydd eich rôl yn y fferyllfa yn cynnwys datblygu sgiliau 
mewn rhoi presgripsiynau yn gyntaf oll, wedyn mewn gwirio 
cywirdeb a gwirio clinigol yn rhan o’r tîm.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Byddwn ni’n darparu hyfforddiant am ateb ymholiadau, y 
gellir ei ddefnyddio wedyn ar gyfer dyletswyddau clinigol yn y 
fferyllfa ac ar y ward.  Byddwch chi’n dysgu pa adnoddau i’w 
defnyddio yn effeithiol er mwyn ateb ymholiadau gwahanol 

gan weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion. Byddwch 
chi’n treulio tair wythnos yn yr adran Gwybodaeth am 
Feddyginiaethau.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Yn ein hadran aseptig a adeiladwyd yn bwrpasol, cewch chi 
gipolwg ar y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n rhan o gynhyrchu 
cemotherapi, maethiad a gymerir trwy wythïen a deunydd 
fferyllol ymbelydrol. Bydd y cyfnod y byddwch chi’n ei dreulio 
â’n tîm yn gwella’ch dealltwriaeth o rôl fferylliaeth wrth ddarparu 
gwasanaethau canser, a hynny o safbwynt technegol a chlinigol.

Gofal Sylfaenol
Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys cylchdro mewn gofal 
sylfaenol, a byddwch chi’n gweithio ochr yn ochr â fferyllwyr, 
meddygon teulu, nyrsys a thimau cymunedol. Bydd hyn yn rhoi 
cyfle gwerthfawr ichi i ddatblygu ystod o sgiliau clinigol, gan 
gynnwys adolygu meddyginiaethau (wyneb-yn-wyneb, mewn 
cartrefi gofal), ymgynghori â chleifion, cysoni meddyginiaethau 
ac ailawdurdodi meddyginiaethau sy’n cael eu rhoi mwy nag 
unwaith.

Traws-sector
I gefnogi’ch hyfforddiant yn yr ysbyty, cewch chi gyfle i dreulio 
pythefnos mewn fferyllfa gymunedol lle byddwch chi’n ennill 
profiad o agweddau eraill ar ymarfer fferyllol.

Clinigau
Anogir fferyllwyr dan hyfforddiant i dreulio cyfnod â’n fferyllwyr 
arbenigol yn yr uned arennol, yn y clinig asesu cyn llawdriniaeth 
ac mewn clinigau haematoleg, gastroenteroleg, gwrthgeulo 
a rhiwmatoleg. Mae fferyllwyr dan hyfforddiant hefyd yn 
cysgodi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill tra byddant ar 
gylchdro, megis nyrsys clinigol arbenigol.

Rolau yn y Dyfodol
Mae nifer uchel iawn o’n hymgeiswyr yn pasio, a hynny yn 
gyson. Mae llawer ohonynt yn aros yn ein sefydliad ac yn mynd 
ymlaen i’r rhaglen fferylliaeth Band 6, lle bydd cyfleoedd i 
gwblhau diploma clinigol.

Bethan Roberts
Ffôn: 01248 384384 (Blîp: 675)
E-bost: bethan.roberts8@wales.nhs.uk
Yr Adran Fferylliaeth, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, 
Bangor LL57 2PW
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Julie Davies 
Arweinydd y Tîm Fferyllol – Addysg ac Hyfforddiant
Ffôn: 01685 721721
E-bost: julie.davies42@wales.nhs.uk
Ysbyty’r Tywysog Charles, Hoel Gurnos,  
Merthyr Tudful CF47 9DT

Pam hyfforddi gyda ni?
Bydd blwyddyn integredig cyn cofrestru yn rhoi’r cyfle ichi 
ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnoch fel fferyllydd wrth 
weithio yn nhri sector fferylliaeth. Caiff eich hyfforddiant ei hollti 
rhwng ysbyty cyffredinol dosbarth prysur, fferyllfa gymunedol 
a gofal sylfaenol, a byddwch chi’n darparu gofal i boblogaeth 
amrywiol ag anghenion gofal iechyd cymhleth.
Bydd ennill profiad o’r tri sector yn eich galluogi i ddod yn 
ymarferydd cymwys a chyflawn, a bydd yn rhoi sylfaen 
wych ichi i ddatblygu eich gwybodaeth arni. Bydd gennych 
chi ddealltwriaeth gyflawn o daith y claf ac o sut y mae 
gwasanaethau yn cysylltu â’i gilydd.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Bydd y rhaglen hyfforddiant arloesol yn integreiddio dysgu 
a phrofiad o’r fferyllfa gymunedol, gofal sylfaenol a’r ysbyty. 
Bydd yn datblygu sgiliau technegol, clinigol a rheoli ynghyd 
â sgiliau gwerthfawr mewn perthynas â gweithio mewn tîm, 
blaenoriaethu, cyfathrebu, archwilio a datrys problemau.
Byddwch chi hefyd yn mynychu sesiynau hyfforddiant ar gyfer 
fferyllwyr cyn cofrestru, a drefnir gan Ganolfan Addysg Fferyllol 
Cymru i Raddedigion.

Gwasanaethau Clinigol
Mae’r tîm yn fferyllfa’r ysbyty yn gwasanaethu fferyllfa brysur, ar 
y cyd â derbyniadau meddygol acíwt, trawma ac orthopaedeg, 
llawfeddygaeth, pediatreg ac iechyd meddwl.
Darperir gofal uwch i gleifion mewn unedau gofal dwys, 
dibyniaeth fawr a gofal coronaidd. Mae ein huwch fferyllwyr 
hefyd yn cynnal clinigau i gleifion allanol ar gyfer triniaeth 
gwrth-geulo, monitro Clozapine a haematoleg.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Cewch chi brofiad o amrywiaeth o bresgripsiynau mewn 
fferyllfeydd yn yr ysbyty a’r gymuned, gan gynnwys WP10 
ac archebion i gleifion mewnol, allanol a’r rhai sydd wedi eu 
rhyddhau o’r ysbyty.  Byddwch chi hefyd yn cael profiad o 

bresgripsiynau o dreialon clinigol a haematoleg. Trwy siarad â 
chleifion yn y fferyllfa, byddwch chi’n datblygu sgiliau cyfathrebu 
ac ymgynghori rhagorol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Bydd yr adran Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn darparu 
hyfforddiant ynghylch adnoddau clinigol cyffredin a gwahanol 
fathau o ymholiadau. Bydd yn rhoi sylfaen ichi ar gyfer dysgu 
am ymholiadau clinigol elfennol yn sectorau’r gymuned, yr 
ysbyty a gofal sylfaenol.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae’r gwasanaeth aseptig yn uned cynhyrchu sydd â sawl pwrpas. 
Mae’r uned hon yn cynhyrchu maethiad a gymerir trwy wythïen, 
cemotherapi, cyfryngau sy’n lliniaru ar afiechydon biolegol ar gyfer 
cleifion sydd â rhiwmatoleg, a meddyginiaethau a ddefnyddir 
mewn llawdriniaeth offthalmolegol. Mae meddyginiaethau a 
ddefnyddir yng nghanolfan allgymorth Macmillan yn Ysbyty’r 
Tywysog Charles hefyd yn cael eu cynhyrchu yma.

Gofal Sylfaenol
Mae fferyllwyr yn aelodau integredig gwerthfawr o’r tîm gofal 
sylfaenol yng Nghwm Taf. Mae fferyllwyr gofal sylfaenol yn gweithio 
mewn rolau clinigol, e.e. mewn clinigau adolygu meddyginiaethau, 
monitro cyffuriau risg uchel ac adolygiadau meddyginiaeth mewn 
cartrefi gofal er enghraifft. Bydd eich cyfnod mewn Gofal Sylfaenol 
yn cynnwys ymgymryd ag archwiliad presgripsiynu, hyrwyddo 
presgripsiynu cost effeithiol a lleihau risg.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Byddwch chi’n datblygu sgiliau mewn trin mân anhwylderau, 
a byddwch chi’n rhoi cyngor clinigol ar y cyd â darparu 
gwasanaethau hanfodol ac uwch. Bydd eich gallu i reoli’ch 
baich gwaith mewn fferyllfa brysur yn datblygu a byddwch 
chi’n gwella’ch gallu i weithio fel fferyllydd wrth ddilyn 
rhwymedigaethau cyfreithiol a moesegol.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Mae’r fferyllfa yn addysgu israddedigion a chydweithwyr 
meddygol iau, ac mae’n annog dysgu parhaus. Mae’r adran 
hefyd wedi ymrwymo i wella ansawdd, ac mae nifer o brosiectau 
ar y gweill gyda chydweithwyr meddygol. Mae hyn yn cynnwys 
gwaith ar broffylacsis Thrombo-emboledd Gwythiennol (VTE), 
Anafiadau Acíwt i’r Arennau (AKI) ac atal cwympo.

Ysbyty’r Tywysog Charles,  
Merthyr Tudful
Hyfforddiant Amlsector
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Ysbyty’r Tywysog Charles, 
Merthyr Tudful

Pam hyfforddi gyda ni?
Rydym ni’n ysbyty cyffredinol dosbarth sy’n darparu gofal i 
gymuned amrywiol ag anghenion gofal iechyd cymhleth. Bydd 
ennill profiad o wahanol arbenigeddau clinigol yn eich galluogi i 
ddod yn ymarferydd cymwys, a bydd yn rhoi sylfaen wych ichi i 
ddatblygu eich gwybodaeth arni. Byddwch chi’n aelod gwerthfawr 
o’r ward a’r fferyllfa o’r cychwyn cyntaf, gan ennill profiad mewn 
nifer o leoliadau clinigol gwahanol o dan oruchwyliaeth fferyllwyr 
a thechnegwyr profiadol. Mae dysgu a datblygu yn flaenoriaeth 
yng Nghwm Taf; bydd hyfforddi yn Ysbyty’r Tywysog Charles yn 
rhoi sylfaen wych ichi y gallwch chi ei defnyddio i fwrw ymlaen a 
dechrau gyrfa gyffroes ym maes fferylliaeth.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
I ddechrau, bydd yr hyfforddiant yn datblygu’ch sgiliau fferyllol 
technegol. Bydd yr agweddau clinigol ar yr hyfforddiant yn rhoi 
profiad ymarferol ichi o feddygaeth, llawfeddygaeth, iechyd 
meddwl yr henoed, gofal sylfaenol a phediatreg. Byddwch 
chi hefyd yn mynychu tiwtorialau a gweithdai lleol i’ch helpu i 
ddatblygu’r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen trwy gydol 
y flwyddyn, yn ogystal â chwblhau hyfforddiant cyn cofrestru 
rhanbarthol a ddarperir gan Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i 
Raddedigion. Byddwch chi’n datblygu sgiliau gwerthfawr mewn 
perthynas â gweithio mewn tîm, blaenoriaethu, cyfathrebu a 
datrys problemau.

Gwasanaethau Clinigol
Mae tîm y fferyllfa yn gwasanaethu fferyllfa brysur, ar y cyd 
â derbyniadau meddygol acíwt, trawma ac orthopaedeg, 
llawfeddygaeth a phediatreg. Darperir gofal uwch i gleifion mewn 
unedau gofal dwys a coronaidd, a hefyd yn yr unedau strôc acíwt 
a hyperaciwt. Mae ein huwch fferyllwyr hefyd yn cynnal i glinigau 
cleifion allanol ar gyfer rhiwmatoleg a haematoleg.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Bydd natur gyflym a deinamig y fferyllfa yn rhoi profiad ymarferol 
ichi o bresgripsiynau arbenigol o dreialon clinigol a haematoleg, 
ynghyd â phrofiad o amrywiaeth o archebion meddyginiaeth 
ar gyfer cleifion mewnol, allanol a’r rhai sydd wedi eu rhyddhau 

o’r ysbyty. Trwy siarad â chleifion yn y fferyllfa, byddwch chi’n 
datblygu sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori rhagorol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Bydd eich hyfforddiant mewnol ym maes Gwybodaeth am 
Feddyginiaethau yn rhoi profiad ymarferol ichi o adnoddau 
clinigol cyffredin, ac yn sylfaen ar gyfer dysgu am sut i ymdrin 
ag ymholiadau clinigol. Fe’n cefnogir gan adran Gwybodaeth 
am Feddyginiaethau ranbarthol Ysbyty Athrofaol Cymru. 

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae’r gwasanaeth aseptig yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg 
yn uned cynhyrchu sydd â sawl pwrpas. Mae’r uned hon yn 
cynhyrchu maethiad a gymerir trwy wythïen, cemotherapi, 
cyfryngau sy’n lliniaru ar afiechydon biolegol ar gyfer cleifion 
sydd â rhiwmatoleg, a meddyginiaethau a ddefnyddir mewn 
llawdriniaeth offthalmolegol. Bydd cyfleoedd i gwblhau cylchdro 
yn yr uned tra byddwch chi yn Ysbyty’r Tywysog Charles.

Gofal Sylfaenol
Mae fferyllwyr wedi dod yn aelodau integredig gwerthfawr 
o’r tîm gofal sylfaenol yng Nghwm Taf. Mae’r fferyllwyr gofal 
sylfaenol yn gweithio mewn rolau clinigol, e.e. mewn clinigau 
adolygu meddyginiaethau, monitro cyffuriau risg uchel ac 
adolygiadau meddyginiaeth mewn cartrefi gofal er enghraifft. 
Maent hefyd yn cynnal archwiliadau presgripsiynu ac yn 
datblygu canllawiau, ac maent hefyd yn hyrwyddo presgripsiynu 
cost effeithiol a lleihau risgiau.

Traws-sector
Caiff eich profiad o ofal eilaidd ei ategu gan leoliad traws-sector 
mewn fferyllfa gymunedol. Bydd y cyfle gwych hwn yn rhoi 
profiad cyflawn ichi o rôl y fferyllydd yn y gymuned, a byddwch 
chi’n ategu’r hyn yr ydych chi wedi ei ddysgu mewn gofal eilaidd 
trwy fagu dealltwriaeth o sut y caiff meddyginiaethau eu rheoli 
mewn cyd-destunau gofal gwahanol.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Mae’r fferyllfa yn addysgu israddedigion a chydweithwyr 
meddygol iau, ac mae’n annog dysgu parhaus. Mae’r adran 
hefyd wedi ymrwymo i wella ansawdd, ac mae nifer o 
brosiectau ar y gweill gyda chydweithwyr meddygol. Mae hyn 
yn cynnwys gwaith ar ryddhau cleifion gyda gwrthgeulyddion a 
meddyginiaeth hunanddosio.

Julie Davies 
Arweinydd y Tîm Fferyllol – Addysg ac Hyfforddiant
Ffôn: 01685 721721
E-bost: julie.davies42@wales.nhs.uk
Ysbyty’r Tywysog Charles, Hoel Gurnos,  
Merthyr Tudful CF47 9DT
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Jane Hardwidge 
Arweinydd y Tîm Fferyllol – Addysg ac Hyfforddiant
Ffôn: 01443 443146
E-bost: jane.hardwidge@wales.nhs.uk
Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ynysmaerdy, Llantrisant CF72 8XR

Pam hyfforddi gyda ni?
Bydd blwyddyn integredig cyn cofrestru yn rhoi’r cyfle ichi 
ddatblygu’r sgiliau y mae eu hangen arnoch fel fferyllydd 
wrth weithio yn nhri sector fferylliaeth. Caiff eich hyfforddiant 
ei hollti rhwng ysbyty cyffredinol dosbarth prysur, fferyllfa 
gymunedol a gofal sylfaenol, a byddwch chi’n darparu gofal i 
boblogaeth amrywiol ag anghenion gofal iechyd cymhleth.
Bydd ennill profiad o’r tri sector yn eich galluogi i ddod yn 
ymarferydd cymwys a chyflawn, a bydd yn rhoi sylfaen 
wych ichi i ddatblygu eich gwybodaeth arni. Bydd gennych 
chi ddealltwriaeth gyflawn o daith y claf ac o sut y mae 
gwasanaethau yn cysylltu â’i gilydd.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Bydd y rhaglen hyfforddiant arloesol yn integreiddio dysgu 
a phrofiad o’r fferyllfa gymunedol, gofal sylfaenol a’r ysbyty. 
Bydd yn datblygu sgiliau technegol, clinigol a rheoli ynghyd 
â sgiliau gwerthfawr mewn perthynas â gweithio mewn tîm, 
blaenoriaethu, cyfathrebu, archwilio a datrys problemau.
Byddwch chi hefyd yn mynychu sesiynau hyfforddiant ar 
gyfer fferyllwyr cyn cofrestru, a drefnir gan Ganolfan Addysg 
Fferyllol Cymru i Raddedigion.

Gwasanaethau Clinigol
Mae’r tîm yn fferyllfa’r ysbyty yn gwasanaethu fferyllfa brysur, ar 
y cyd â derbyniadau meddygol acíwt, trawma ac orthopaedeg, 
llawfeddygaeth, pediatreg ac iechyd meddwl. Darperir gofal 
uwch i gleifion mewn unedau gofal dwys, dibyniaeth fawr a 
gofal coronaidd. Mae ein huwch fferyllwyr hefyd yn cynnal 
clinigau i gleifion allanol ar gyfer triniaeth gwrth-geulo, monitro 
Clozapine a haematoleg.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Cewch chi brofiad o amrywiaeth o bresgripsiynau mewn 
fferyllfeydd yn yr ysbyty a’r gymuned, gan gynnwys WP10 ac 
archebion i gleifion mewnol, allanol a’r rhai sydd wedi eu rhyddhau 
o’r ysbyty.  Byddwch chi hefyd yn cael profiad o bresgripsiynau o 

dreialon clinigol a haematoleg. Trwy siarad â chleifion yn y fferyllfa, 
byddwch chi’n datblygu sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori rhagorol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Bydd adran Gwybodaeth am Feddyginiaethau Ysbyty Brenhinol 
Morgannwg yn darparu hyfforddiant ar adnoddau clinigol 
cyffredin a gwahanol fathau o ymholiadau. Bydd yn rhoi sylfaen 
ichi ar gyfer dysgu am ymholiadau clinigol elfennol yn sectorau’r 
gymuned, yr ysbyty a gofal sylfaenol.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae’r gwasanaeth aseptig yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn 
uned cynhyrchu â sawl pwrpas. Mae’r uned hon yn cynhyrchu 
maethiad a gymerir trwy wythïen, cemotherapi, cyfryngau 
sy’n lliniaru ar afiechydon biolegol ar gyfer cleifion sydd â 
rhiwmatoleg, a meddyginiaethau a ddefnyddir mewn llawdriniaeth 
offthalmolegol. Mae meddyginiaethau a ddefnyddir yng 
nghanolfan allgymorth Macmillan yn Ysbyty’r Tywysog Charles 
hefyd yn cael eu cynhyrchu yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg. 

Gofal Sylfaenol
Mae fferyllwyr yn aelodau integredig gwerthfawr o’r tîm gofal 
sylfaenol yng Nghwm Taf. Mae fferyllwyr gofal sylfaenol yn gweithio 
mewn rolau clinigol, e.e. mewn clinigau adolygu meddyginiaethau, 
monitro cyffuriau risg uchel ac adolygiadau meddyginiaeth mewn 
cartrefi gofal er enghraifft. Bydd eich cyfnod mewn Gofal Sylfaenol 
yn cynnwys ymgymryd ag archwiliad presgripsiynu, hyrwyddo 
presgripsiynu cost effeithiol a lleihau risg.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Byddwch chi’n datblygu sgiliau mewn trin mân anhwylderau, 
a byddwch chi’n rhoi cyngor clinigol ar y cyd â darparu 
gwasanaethau hanfodol ac uwch.  Bydd eich gallu i reoli’ch 
baich gwaith mewn fferyllfa brysur yn datblygu a byddwch 
chi’n gwella’ch gallu i weithio fel fferyllydd wrth ddilyn 
rhwymedigaethau cyfreithiol a moesegol.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Mae’r fferyllfa yn addysgu israddedigion a chydweithwyr 
meddygol iau, ac mae’n annog dysgu parhaus. Mae’r adran 
hefyd wedi ymrwymo i wella ansawdd, ac mae nifer o 
brosiectau ar y gweill gyda chydweithwyr meddygol. 

Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Hyfforddiant Amlsector
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Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Pam hyfforddi gyda ni?
Rydym ni’n ysbyty cyffredinol dosbarth sy’n darparu gofal i 
gymuned amrywiol ag anghenion gofal iechyd cymhleth. Bydd 
ennill profiad o wahanol arbenigeddau clinigol yn eich galluogi i 
ddod yn ymarferydd cymwys, a bydd yn rhoi sylfaen wych ichi i 
ddatblygu eich gwybodaeth arni. Byddwch chi’n aelod gwerthfawr 
o’r ward a’r fferyllfa o’r cychwyn cyntaf, gan ennill profiad mewn 
nifer o leoliadau clinigol gwahanol o dan oruchwyliaeth fferyllwyr 
a thechnegwyr profiadol. Mae dysgu a datblygu yn flaenoriaeth 
yng Nghwm Taf; bydd hyfforddi yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg 
yn rhoi sylfaen wych ichi y gallwch chi ei defnyddio i fwrw ymlaen a 
dechrau gyrfa gyffroes ym maes fferylliaeth.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
I ddechrau, bydd yr hyfforddiant yn datblygu’ch sgiliau fferyllol 
technegol. Bydd agweddau clinigol yr hyfforddiant yn rhoi 
profiad ymarferol ichi o feddygaeth, llawfeddygaeth, iechyd 
meddwl a phediatreg. Byddwch chi hefyd yn mynychu sesiynau 
hyfforddiant i’r rhai sydd eto i gofrestru, a drefnir gan Ganolfan 
Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion. Byddwch chi’n datblygu 
sgiliau gwerthfawr mewn perthynas â gweithio mewn tîm, 
blaenoriaethu, cyfathrebu a datrys problemau.

Gwasanaethau Clinigol
Mae tîm y fferyllfa yn gwasanaethu fferyllfa brysur ar y cyd 
â derbyniadau meddygol acíwt, trawma ac orthopaedeg, 
llawfeddygaeth, gofal adsefydlu ac iechyd meddwl. Darperir 
gofal uwch i gleifion mewn unedau gofal dwys, dibyniaeth fawr 
a gofal coronaidd. Mae ein huwch fferyllwyr hefyd yn cynnal 
clinigau i gleifion allanol ar gyfer triniaeth gwrth-geulo, monitro 
Clozapine a haematoleg.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Bydd natur gyflym a deinamig y fferyllfa yn rhoi profiad ymarferol 
ichi o bresgripsiynau arbenigol o dreialon clinigol a haematoleg, 
ynghyd â phrofiad o amrywiaeth o archebion meddyginiaeth 
ar gyfer cleifion mewnol, allanol a’r rhai sydd wedi eu rhyddhau 
o’r ysbyty. Trwy siarad â chleifion yn y fferyllfa, byddwch chi’n 
datblygu sgiliau cyfathrebu ac ymgynghori rhagorol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Mae gennym adran Gwybodaeth am Feddyginiaethau, a 
gefnogir gan yr adran Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
ranbarthol yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Bydd eich hyfforddiant 
Gwybodaeth am Feddyginiaethau yn rhoi profiad ymarferol 
ichi o adnoddau clinigol cyffredin ac yn rhoi sylfaen ichi ar gyfer 
dysgu am sut i ymdrin ag ymholiadau clinigol.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Mae’r gwasanaeth aseptig yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg 
yn uned cynhyrchu sydd â sawl pwrpas. Mae’r uned hon yn 
cynhyrchu maethiad a gymerir trwy wythïen, cemotherapi, 
cyfryngau sy’n lliniaru ar afiechydon biolegol ar gyfer cleifion 
sydd â rhiwmatoleg, a meddyginiaethau a ddefnyddir mewn 
llawdriniaeth offthalmolegol.  Mae meddyginiaethau a 
ddefnyddir yng nghanolfan allgymorth Macmillan yn Ysbyty’r 
Tywysog Charles hefyd yn cael eu cynhyrchu yn Ysbyty 
Brenhinol Morgannwg.

Gofal Sylfaenol
Mae fferyllwyr wedi dod yn aelodau integredig gwerthfawr o’r 
tîm gofal sylfaenol yng Nghwm Taf. Mae fferyllwyr gofal sylfaenol 
yn gweithio mewn rolau clinigol, e.e. mewn clinigau adolygu 
meddyginiaethau, monitro cyffuriau risg uchel ac adolygiadau 
meddyginiaeth mewn cartrefi gofal er enghraifft. Maent hefyd 
yn cynnal archwiliadau presgripsiynu ac yn datblygu canllawiau, 
a maent hefyd yn hyrwyddo presgripsiynu cost effeithiol a 
lleihau risgiau.

Y Traws-sector
Caiff eich profiad o ofal eilaidd ei ategu gan leoliad traws-sector 
mewn fferyllfa gymunedol. Bydd y cyfle gwych hwn yn rhoi 
profiad cyflawn ichi o rôl y fferyllydd yn y gymuned, a byddwch 
chi’n ategu’r hyn yr ydych chi wedi ei ddysgu mewn gofal eilaidd 
trwy fagu dealltwriaeth o sut y caiff meddyginiaethau eu rheoli 
mewn cyd-destunau gofal gwahanol.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Mae’r fferyllfa yn dysgu israddedigion a chydweithwyr meddygol 
iau, ac mae’n annog dysgu parhaus. Mae’r adran hefyd wedi 
ymrwymo i wella ansawdd, ac mae nifer o brosiectau ar y gweill 
gyda chydweithwyr meddygol.

Jane Hardwidge 
Arweinydd y Tîm Fferyllol – Addysg ac Hyfforddiant
Ffôn: 01443 443146
E-bost: jane.hardwidge@wales.nhs.uk
Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ynysmaerdy, Llantrisant CF72 8XR
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Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty 
Prifysgol Llandochau, Caerdydd 
Hyfforddiant Amlsector

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn un o’r sefydliadau 
iechyd mwyaf yn Ewrop; ein cenhadaeth yw “Gofalu am Bobl, 
Cadw Pobl yn Iach”. Rydym yn cynnig y cyfle i hyfforddi mewn 
sefydliad sy’n darparu gwasanaethau iechyd a lles i boblogaeth o 
ryw 472,400 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Rydym hefyd 
yn cynnig gwasanaethau i boblogaeth ehangach Cymru, a’r DU 
yn aml, gan gynnig triniaeth arbenigol a gwasanaethu cymhleth 
fel niwrolawdriniaeth a gwasanaethau cardiaidd.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Trwy ein rhaglen hyfforddiant cyn cofrestru amlsector, 
byddwch yn meithrin dealltwriaeth o daith gyfan y claf ac 
o gyfraniad y tîm fferyllol yn y tri maes gwahanol. Cewch 
gynllun strwythuredig ar gyfer hyfforddiant cylchdro a 
chewch gefnogaeth gan eich tiwtoriaid fferylliaeth eich hun 
yn yr ysbyty ac yn y gymuned, a fydd yn hybu’ch dysgu a’ch 
hunanddatblygiad. Darperir hyfforddiant ychwanegol gan 
Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion, e.e. diwrnodau 
astudio ac adnoddau dysgu electronig.

Gwasanaethau Clinigol mewn Ysbytai
Rydym yn darparu gwasanaethau clinigol sy’n canolbwyntio ar 
anghenion cleifion mewn nifer o feysydd arbenigol. Nod pob 
datblygiad yw gwella’r gofal fferyllol a ddarperir. Yn yr ysbyty, 
byddwch yn gweithio fel aelod o’r tîm fferyllol sy’n treulio 
amser ar y wardiau yn asesu presgripsiynau cleifion, hyrwyddo 
presgripsiynu diogel, cysoni meddyginiaethau, dethol moddion i 
gleifion sydd wedi eu rhyddhau o’r ysbyty ac yn addysgu cleifion.

Y Fferyllfa
Byddwch yn ennill profiad o roi presgripsiynau a gwirio’u 
cywirdeb yn yr ysbyty ac yn y gymuned, ond bydd ein rhaglen 
hyfforddiant yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth 
angenrheidiol i wirio presgripsiynau yn glinigol mewn unrhyw 
sector fel fferyllydd sydd newydd gymhwyso.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau 
Byddwch yn cyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaethau 
yng Nghanolfan Gwybodaeth Meddyginiaethau Cymru yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru, a chewch hyfforddiant am sut i 
ddefnyddio’r holl adnoddau sydd ar gael i ateb ymholiadau. Bydd 
y profiad hwn yn rhoi sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth 
ichi y bydd modd ichi eu defnyddio i ateb ymholiadau clinigol yn 
yr ysbyty, yn y gymuned ac mewn cyd-destunau gofal sylfaenol.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Byddwch yn ennill profiad o baratoi presgripsiynau o wahanol 
foddion ynghyd â chynhyrchu traddodiadol a chynhyrchu 
aseptig mewn sypiau yn ein hunedau cynhyrchu canolog a’n 
labordai rheoli ansawdd. Byddwch hefyd yn ennill profiad o 
roi dosiau aseptig i gleifion ym meysydd haematoleg, oncoleg 
bediatrig a chanser yr ysgyfaint. Bydd pwyslais ar wybodaeth a 
sgiliau clinigol mewn gwasanaethau technegol.

Gofal Sylfaenol
Byddwch yn treulio amser â thîm fferyllol gofal sylfaenol er 
mwyn ennill profiad o weithio yn y maes hwn ac er mwyn 
meithrin dealltwriaeth o sut y gallwch gyfrannu at ofalu am 
gleifion yn y maes. Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â’r tîm 
presgripsiynu er mwyn cefnogi presgripsiynu sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth ac sy’n gost effeithiol. Gall hyn gynnwys ennill profiad 
o ymweliadau presgripsiynu â meddygfeydd ac o adolygiadau 
mewn cartrefi gofal.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Trwy ennill profiad o drin mân anhwylderau a chynnig cyngor 
dros y cownter, byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu 
ac ymgynghori rhagorol. Byddwch hefyd yn ennill profiad 
o adolygu’r defnydd o feddyginiaethau a gwasanaethau 
ychwanegol eraill.

Hyfforddiant Pellach
Trwy gydol y flwyddyn hyfforddiant bydd cyfleoedd i ennill 
profiad mewn nifer o arbenigeddau, gan gynnwys iechyd 
meddwl, meddygaeth arennol a haematoleg, ar y cyd ag 
ennill profiad o glinigau dan arweiniad fferyllwyr a stiwardiaeth 
gwrthficrobig.
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Elizabeth Hughes  
Rheolwr Hyfforddiant Cyn Cofrestru
Ffôn: 02920 715106
E-bost: elizabeth.hughes4@wales.nhs.uk
Ysbyty Prifysgol Llandochau, Heol Penlan, Caerdydd CF64 2XX
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Elizabeth Hughes  
Rheolwr Hyfforddiant Cyn Cofrestru
Ffôn: 02920 715106
E-bost: elizabeth.hughes4@wales.nhs.uk
Ysbyty Prifysgol Llandochau, Heol Penlan, Caerdydd CF64 2XX

Ysbyty Athrofaol Cymru ac Ysbyty 
Prifysgol Llandochau, Caerdydd

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae Cyfarwyddiaeth Fferylliaeth Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r 
Fro yn lle deinamig a chyffroes i weithio ynddo sy’n cynnig 
rhywbeth newydd bob dydd. Mae gan y Gyfarwyddiaeth dair 
safle: Ysbyty Athrofaol Cymru, Ysbyty Prifysgol Llandochau ac 
Uned Fferyllol y Santes Fair.
Mae’r Gyfarwyddiaeth wedi ymrwymo i hyfforddi a datblygu 
staff, a chaiff staff gefnogaeth i gwblhau cynlluniau hyfforddiant 
ffurfiol ac anffurfiol eraill trwy gydol eu gyrfaoedd.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Mae ein hyfforddiant cyn cofrestru yn cynnwys rhaglen gylchdro 
strwythuredig sy’n mynd i’r afael â’r sgiliau hanfodol sydd eu 
hangen i gofrestru, a bydd cyfleoedd hefyd i brofi’r datblygiadau 
diweddaraf yn y Gyfarwyddiaeth. Bydd nodau a chynlluniau 
hyfforddiant ar gyfer pob cylchdro ynghyd â thiwtorialau 
mewnol rheolaidd. Darperir hyfforddiant ychwanegol gan 
Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion, e.e. diwrnodau 
astudio ac adnoddau dysgu electronig.

Gwasanaethau Clinigol
Rydym ni’n darparu gwasanaethau clinigol sy’n canolbwyntio 
ar anghenion cleifion mewn nifer o feysydd arbenigol. Nod pob 
datblygiad yw gwella’r gofal fferyllol a ddarperir. Mae fferyllwyr, 
technegwyr a fferyllwyr cyn cofrestru sydd dan hyfforddiant 
yn ymweld â wardiau er mwyn asesu presgripsiynau cleifion, 
hyrwyddo presgripsiynau diogel, cysoni meddyginiaethau, 
dethol moddion i gleifion sydd wedi eu rhyddhau o’r ysbyty 
ynghyd ag addysgu cleifion.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Cafodd ‘robotiaid’ newydd eu gosod yn fferyllfeydd Ysbyty 
Athrofaol Cymru ac Ysbyty Prifysgol Llandochau yn ystod 
Gwanwyn 2017, sydd wedi’n galluogi i ddefnyddio’r dechnoleg 
ddiweddaraf ar gyfer presgripsiynu awtomatig. Mae 
E-bresgripsiynu wrthi’n cael ei gyflwyno ymhob un o’n clinigau 
cleifion allanol, a bydd fferyllwyr dan hyfforddiant yn ennill 
profiad o roi presgripsiynau o ystod eang o arbenigeddau.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Bydd fferyllwyr dan hyfforddiant yn cyfrannu at y gwaith 
o ddarparu gwasanaethau yng Nghanolfan Gwybodaeth 
Meddyginiaethau Cymru yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a chânt eu 
hyfforddi ynghylch sut i ddefnyddio’r holl adnoddau sydd ar gael 
i ateb ymholiadau. Mae Canolfan Gwybodaeth Meddyginiaethau 
Cymru yn darparu gwasanaeth ateb ymholiadau, sy’n cynnwys 
llinell gymorth i gleifion a gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer 
gwybodaeth am borffyria. Mae hefyd yn cynnal Canolfan Cerdyn 
Melyn Cymru sy’n hyrwyddo adroddiadau cerdyn melyn.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Bydd fferyllwyr dan hyfforddiant yn ennill profiad o baratoi 
presgripsiynau o wahanol foddion ynghyd â chynhyrchu traddodiadol 
a chynhyrchu aseptig mewn batsys yn ein hunedau cynhyrchu 
canolog a’n labordai rheoli ansawdd. Bydd fferyllwyr dan hyfforddiant 
hefyd yn ennill profiad o roi dosiau aseptig i gleifion ym meysydd 
haematoleg, oncoleg bediatrig a chanser yr ysgyfaint. Bydd pwyslais 
ar wybodaeth a sgiliau clinigol mewn gwasanaethau technegol.

Gofal Sylfaenol
Bydd fferyllwyr cyn cofrestru sydd dan hyfforddiant yn treulio 
cyfnod â fferyllydd gofal sylfaenol er mwyn dod i ddeall y rôl hon 
ac i ennill profiad o weithio yn y maes, trwy ymweld â phractisiau 
meddygon teulu i roi presgripsiynau er enghraifft.

Traws-sector
Bydd fferyllwyr cyn cofrestru yn treulio pythefnos o leiaf mewn 
fferyllfa yn y gymuned, er mwyn ennill profiad o’r sector hwn. 
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant anogaeth a chefnogaeth i 
ddatblygu eu nodau CAMPUS eu hunain ar gyfer eu lleoliad 
traws-sector, yn seiliedig ar eu hanghenion datblygu eu hunain.

Archwilio a Gwella Gwasanaethau
Bydd fferyllwyr cyn cofrestru sydd dan hyfforddiant yn 
ymgymryd ag archwiliad neu brosiect am wella gwasanaethau. 
Bydd hyn yn gyfle gwerthfawr i gymryd cyfrifoldeb dros reoli 
prosiect ac i hysbysu cynulleidfa berthnasol o’r canlyniadau.

Hyfforddiant Pellach
Trwy gydol y flwyddyn hyfforddiant bydd cyfleoedd i ennill 
profiad mewn nifer o arbenigeddau gan gynnwys iechyd 
meddwl, meddygaeth arennol a haematoleg, ar y cyd â 
chyfleoedd i ennill profiad o glinigau dan arweiniad fferyllwyr a 
stiwardiaeth gwrthficrobig. 
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Llinos Strange 
Fferyllydd
Ffôn: 01970 635469
E-bost: llinos.strange@wales.nhs.uk
Ysbyty Bronglais, Ffordd Caradog, Aberystwyth SY23 1ER

Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae’r ysbyty yn nhref Aberystwyth ar arfordir y Gorllewin.

Mae Aberystwyth yn dref prifysgol sydd ag oddeutu saith mil 
o fyfyrwyr. Oherwydd hyn mae’r dref yn fywiog drwy gydol y 
flwyddyn.

Mae’r rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr a strwythuredig hon 
yn annog ac yn galluogi’r fferyllydd cyn cofrestru i ymarfer ei 
sgiliau proffesiynol a thechnegol a’i sgiliau cyfathrebu a rheoli i 
baratoi ar gyfer gyrfa ym maes fferylliaeth.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Yn ogystal â chwrs hyfforddiant gan Ganolfan Addysg Fferyllol 
Cymru i Raddedigion, bydd y fferyllwyr dan hyfforddiant 
hefyd yn mynychu cwrs lleol i bawb sydd dan hyfforddiant ym 
Mwrdd Iechyd Hywel Dda.

Byddwch chi’n dechrau ar y wardiau yn gynnar yn y flwyddyn 
er mwyn datblygu’ch sgiliau mewn gwneud y gorau o 
feddyginiaethau, â chymorth gan eich hyfforddwr.

Gwasanaethau Clinigol
Bydd cylchdroeon yn cynnwys wardiau derbyniadau acíwt, 
gwahanol arbenigeddau meddygol, wardiau llawfeddygol a 
gofal critigol. Byddwch chi’n cwblhau’r cwrs hyfforddiant am 
wirio clinigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Byddwch chi’n cadw cofnodion o bresgripsiynau a labelu 
o’r cychwyn cyntaf er mwyn eich galluogi i gwblhau 
rhaglen Tystiolaeth o Wirio Cywirdeb Presgripsiynau Cyn 
Cofrestru (PACE) a fydd, o’i chwblhau, yn eich galluogi i wirio 
presgripsiynau. Byddwch chi hefyd yn ennill profiad o wirio 
clinigol a chynghori cleifion allanol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Darperir y gwasanaeth hwn yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, 
yn Hwlffordd.  Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau allweddol ar 
gyfer ymdrin ag ymholiadau am feddyginiaethau, a byddwch 
chi’n magu hyder wrth ddefnyddio ffynonellau o wybodaeth 
am feddyginiaethau. Bydd hyn yn datblygu’r sgiliau sy’n 
hanfodol i’ch gyrfa.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Bydd y fferyllydd dan hyfforddiant yn treulio cyfnod yn yr uned 
aseptig lle caiff cemotherapi cytotocsig ei baratoi ar gyfer 
cleifion mewnol ac ar gyfer yr uned ddydd. Bydd y fferyllydd 
dan hyfforddiant hefyd yn dod i ddeall y gwaith o roi maethiad 
cyfan trwy wythïen i gleifion mewnol.

Gofal Sylfaenol
Mae ein fferyllwyr dan hyfforddiant yn cwblhau lleoliad mewn 
gofal sylfaenol ac yn dysgu sut y mae’r tîm gofal sylfaenol yn 
gweithio mewn practisiau meddygon teulu er mwyn ennill 
sgiliau hanfodol.

Traws-sector
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i dreulio pythefnos mewn 
fferyllfa gymunedol lle bydd modd ennill profiad o bob un o’r 
prif agweddau ar fferylliaeth yn y gymuned.

Cylchdroeon Eraill
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddatblygu sgiliau 
mewn meysydd arbenigol fel iechyd meddwl, gofal lliniarol a 
phediatreg. Byddant hefyd yn ennill profiad mewn meysydd 
megis treialon clinigol, caffael a stiwardiaeth gwrthfiotig.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddysgu o brofiadau eraill 
hefyd megis mynychu cyfarfodydd archwilio, cysgodi nyrsys 
arbenigol a mynychu theatrau llawfeddygol.
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Teleri Gruffudd, Fferyllydd
Ffôn: 01267 227466
E-bost: teleri.thomas@wales.nhs.uk
Carys Dyer, Fferyllydd
Ffôn: 01267 227466
E-bost: carys.dyer@wales.nhs.uk
Adran Fferylliaeth, Ysbyty Cyffredinol Glanwgili,  
Heol Dolgwili, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 2AF

Ysbyty Cyffredinol Glangwili

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae’r ysbyty yn nhref Caerfyrddin ac mae’n darparu ystod 
gynhwysfawr o wasanaethau. Mae Sir Gaerfyrddin mewn 
ardal o harddwch naturiol eithriadol, ac mae arfordir Sir 
Benfro, mynyddoedd y Preseli a Bannau Brycheiniog oll o 
fewn cyrraedd. Mae’r rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr a 
strwythuredig hon yn annog ac yn galluogi’r fferyllydd cyn 
cofrestru i ymarfer ei sgiliau proffesiynol, technegol, cyfathrebu 
a rheoli, er mwyn paratoi ar gyfer gyrfa ym maes fferylliaeth.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Yn ogystal â chwrs hyfforddiant gan Ganolfan Addysg Fferyllol 
Cymru i Raddedigion oddi ar y safle, bydd y fferyllwyr dan 
hyfforddiant hefyd yn mynychu cwrs y mae rhaid i bawb sydd 
dan hyfforddiant ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda ei fynychu. 
Byddwch chi’n dechrau ar y wardiau yn gynnar yn y flwyddyn 
er mwyn eich galluogi i ddatblygu’ch sgiliau mewn gwneud y 
gorau o feddyginiaethau, â chymorth gan eich hyfforddwr.

Gwasanaethau Clinigol
Bydd cylchdroeon yn cynnwys derbyniadau acíwt, 
arbenigeddau meddygol fel gofal anadlol, gastroenteroleg, 
gofal endocrinaidd, gofal yn dilyn strôc gardiaidd ac acíwt, 
oncoleg, arbenigeddau llawfeddygol, gynaecoleg ac obstetreg, 
orthopaedeg a gofal critigol. Byddwch chi hefyd yn cwblhau 
rhaglen hyfforddiant ar y ward am wirio clinigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Byddwch chi’n cadw cofnodion o bresgripsiynau a labelu 
o’r cychwyn cyntaf er mwyn eich galluogi i gwblhau 
rhaglen Tystiolaeth o Wirio Cywirdeb Presgripsiynau Cyn 
Cofrestru (PACE) a fydd, o’i chwblhau, yn eich galluogi i wirio 
presgripsiynau.  

Bydd llu o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau cynghori wrth roi 
meddyginiaeth i gleifion allanol. Byddwch chi hefyd yn 
cwblhau’r rhaglen gwirio clinigol a gwblheir mewn fferyllfa.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Darperir y gwasanaeth hwn yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg 
yn Hwlffordd.  Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau allweddol ar 
gyfer ymdrin ag ymholiadau am feddyginiaethau, a byddwch 
chi’n magu hyder wrth ddefnyddio ffynonellau o wybodaeth 
am feddyginiaethau. Bydd hyn yn datblygu’r sgiliau sy’n 
hanfodol i’ch gyrfa.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Bydd y fferyllydd dan hyfforddiant yn treulio cyfnod yn yr 
uned aseptig lle caiff cemotherapi sytotocsig ei baratoi ar 
gyfer cleifion mewnol ac ar gyfer yr uned ddydd. 

Gofal Sylfaenol
Mae ein fferyllwyr dan hyfforddiant yn cwblhau lleoliad mewn 
gofal sylfaenol ac yn dysgu sut y mae’r tîm gofal sylfaenol yn 
gweithio mewn practisiau meddygon teulu er mwyn ennill 
sgiliau hanfodol.

Traws-sector
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i dreulio pythefnos 
mewn fferyllfa gymunedol lle bydd modd ennill profiad o bob 
un o’r prif agweddau ar fferylliaeth yn y gymuned.

Cylchdroeon Eraill
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddatblygu sgiliau 
mewn meysydd arbenigol fel iechyd meddwl, gofal lliniarol, 
pediatreg a gofal i’r newydd-anedig. Bydd modd ennill 
profiad hefyd mewn meysydd fel treialon clinigol, caffael a 
Stiwardiaeth Gwrthfiotig.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddysgu o brofiadau 
eraill hefyd megis mynychu cyfarfodydd, cysgodi nyrsys 
arbenigol a mynychu clinigau.
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Pam hyfforddi gyda ni?
Cynigir y rhaglen yn Ysbyty’r Tywysog Philip yn nhref Llanelli, 
sef canolfan gofal sylfaenol a fferyllfa gymunedol leol.

Mae pob safle yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, 
oddi ar yr M4 ac o fewn cyrraedd hawdd i Abertawe, Penrhyn 
Gŵyr a’r Gorllewin. Trwy brofiad ymarferol, byddwch chi’n 
dod i ddeall taith gyflawn y claf ynghyd â chyfraniad tîm y 
fferyllfa i bob maes. Nod y rhaglen hyfforddi yw datblygu 
gweithwyr proffesiynol sydd â’r gallu i addasu eu sgiliau a rhoi 
eu gwybodaeth am feddyginiaethau ar waith mewn unrhyw 
gyd-destun gofal. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i 
drefnu ymweliad.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Yn ogystal â chwrs hyfforddiant rhanbarthol a chenedlaethol 
gan Ganolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion a gwblheir 
oddi ar y safle, bydd y fferyllwyr dan hyfforddiant hefyd yn 
mynychu cwrs lleol i bawb sydd dan hyfforddiant ym Mwrdd 
Iechyd Hywel Dda.

Gwasanaethau Clinigol
Byddwch chi’n dechrau ar y wardiau yn gynnar yn y flwyddyn 
er mwyn eich galluogi i ddatblygu’ch sgiliau mewn gwneud 
y gorau o feddyginiaethau, â chymorth gan eich hyfforddwr. 
Bydd cylchdroeon yn cynnwys wardiau derbyniadau acíwt, 
gwahanol arbenigeddau meddygol, wardiau llawfeddygol 
a gofal critigol. Byddwch chi hefyd yn cwblhau’r cwrs 
hyfforddiant am wirio clinigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Byddwch chi’n cadw cofnodion o bresgripsiynau a labelu 
o’r cychwyn cyntaf er mwyn eich galluogi i gwblhau 
rhaglen Tystiolaeth o Wirio Cywirdeb Presgripsiynau Cyn 
Cofrestru (PACE) a fydd, o’i chwblhau, yn eich galluogi i wirio 
presgripsiynau. Byddwch chi hefyd yn ennill profiad o wirio 
clinigol a chynghori cleifion allanol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Darperir y gwasanaeth hwn yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg 
yn Hwlffordd.  Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau allweddol ar 
gyfer ymdrin ag ymholiadau am feddyginiaethau, a byddwch 
chi’n magu hyder wrth ddefnyddio ffynonellau o wybodaeth 
am feddyginiaethau. Bydd hyn yn datblygu’r sgiliau sy’n 
hanfodol i’ch gyrfa.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Bydd y fferyllydd dan hyfforddiant yn treulio cyfnod yn yr uned 
aseptig lle caiff cemotherapi sytotocsig ei baratoi ar gyfer 
cleifion mewnol ac ar gyfer yr uned ddydd. Bydd y fferyllydd 
dan hyfforddiant hefyd yn dod i ddeall y gwaith o roi maethiad 
cyfan trwy wythïen i gleifion mewnol.

Gofal Sylfaenol
Mae ein fferyllwyr dan hyfforddiant yn treulio wyth wythnos 
mewn gofal sylfaenol ac yn dysgu sut y mae’r tîm gofal 
sylfaenol yn gweithio mewn practisiau meddygon teulu er 
mwyn ennill sgiliau hanfodol. Byddwch chi hefyd yn cwblhau 
archwiliad mewn gofal sylfaenol.

Traws-sector
Bydd fferyllwyr dan hyfforddiant yn treulio wythnosau eraill 
mewn fferyllfa gymunedol lle bydd modd ennill profiad o bob 
un o’r prif agweddau ar fferylliaeth yn y gymuned. Byddant 
yn ennill profiad o ymateb i symptomau, cynghori a rhoi 
presgripsiynau ynghyd ag ennill profiad o ystod o wasanaethau 
ychwanegol, e.e. rhoi’r gorau i ysmygu.

Cylchdroeon Eraill
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddatblygu sgiliau 
mewn meysydd arbenigol fel iechyd meddwl, gofal lliniarol a 
phediatreg. Byddant hefyd yn ennill profiad mewn meysydd 
megis treialon clinigol, caffael a stiwardiaeth gwrthfiotig.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddysgu o brofiadau eraill 
hefyd megis mynychu cyfarfodydd archwilio, cysgodi nyrsys 
arbenigol a mynychu theatrau llawfeddygol.

Ysbyty’r Tywysog Phillip
Hyfforddiant Amlsector

Mari Treharne  
Rheolwr Safle Fferylliaeth, Tiwtor Cyn Cofrestru
Ffôn: 01554 783210
E-bost: mari.treharne@wales.nhs.uk
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Dafen, Llanelli SA14 8QF
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Kelly Rowe,  
Arweinydd Fferylliaeth Clinigol
Ffôn: 01437 773417 
E-bost: kelly.rowe@wales.nhs.uk
Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Ffordd Abergwaun,  
Sir Benfro SA61 2PZ

Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg 

Pam hyfforddi gyda ni?
Mae’r ysbyty yn nhref Hwlffordd yn Sir Benfro, sydd â’r unig 
barc cenedlaethol arfordirol ym Mhrydain. Mae’n cynnig 
traethau tywod a chefn gwlad hyfryd.

Mae’r rhaglen hyfforddiant gynhwysfawr a strwythuredig hon 
yn annog ac yn galluogi’r fferyllydd cyn cofrestru i ymarfer ei 
sgiliau proffesiynol a thechnegol a’i sgiliau cyfathrebu a rheoli i 
baratoi ar gyfer gyrfa ym maes fferylliaeth.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth neu i drefnu ymweliad.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Yn ogystal â chwrs hyfforddiant Canolfan Addysg Fferyllol 
Cymru i Raddedigion, bydd y fferyllwyr dan hyfforddiant hefyd 
yn mynychu cwrs lleol i bawb sydd dan hyfforddiant ym Mwrdd 
Iechyd Hywel Dda.

Gwasanaethau Clinigol
Byddwch chi’n dechrau ar y wardiau yn gynnar yn y 
flwyddyn er mwyn datblygu’ch sgiliau mewn gwneud y 
gorau o feddyginiaethau, â chymorth gan eich hyfforddwr. 
Bydd cylchdroeon yn cynnwys wardiau derbyniadau acíwt, 
gwahanol arbenigeddau meddygol, wardiau llawfeddygol a 
gofal critigol. Byddwch chi’n gwneud y cwrs hyfforddiant am 
wirio clinigol.

Gwasanaethau’r Fferyllfa
Byddwch chi’n cadw cofnodion o bresgripsiynau a labelu 
o’r cychwyn cyntaf er mwyn eich galluogi i gwblhau 
rhaglen Tystiolaeth o Wirio Cywirdeb Presgripsiynau Cyn 
Cofrestru (PACE) a fydd, o’i chwblhau, yn eich galluogi i wirio 
presgripsiynau. Byddwch chi hefyd yn ennill profiad o wirio 
clinigol a chynghori cleifion allanol.

Gwybodaeth am Feddyginiaethau
Mae canolfan Gwybodaeth am Feddyginiaethau’r Bwrdd 
Iechyd yn Ysbyty Llwynhelyg. Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau 
allweddol ar gyfer ymdrin ag ymholiadau am feddyginiaethau, 
a byddwch chi’n magu hyder wrth ddefnyddio ffynonellau o 
wybodaeth am feddyginiaethau. Bydd hyn yn datblygu’r sgiliau 
sy’n hanfodol i’ch gyrfa.

Gwasanaethau Aseptig a Gweithgynhyrchu
Bydd y fferyllydd dan hyfforddiant yn treulio cyfnod yn yr uned 
aseptig lle caiff cemotherapi cytotocsig ei baratoi ar gyfer 
cleifion mewnol ac ar gyfer yr uned ddydd. Bydd y fferyllydd 
dan hyfforddiant hefyd yn dod i ddeall y gwaith o roi maethiad 
cyfan trwy wythïen i gleifion mewnol.

Gofal Sylfaenol
Mae ein fferyllwyr dan hyfforddiant yn cwblhau lleoliad mewn 
gofal sylfaenol ac yn dysgu sut y mae’r tîm gofal sylfaenol yn 
gweithio mewn practisiau meddygon teulu er mwyn ennill 
sgiliau hanfodol.

Traws-sector
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i dreulio pythefnos mewn 
fferyllfa gymunedol lle bydd modd ennill profiad o bob un o’r 
prif agweddau ar fferylliaeth yn y gymuned.

Cylchdroeon Eraill
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddatblygu sgiliau 
mewn meysydd arbenigol fel iechyd meddwl, gofal lliniarol a 
phediatreg. Byddant hefyd yn ennill profiad mewn meysydd 
megis treialon clinigol, caffael a stiwardiaeth gwrthfiotig.

Dysgu Rhyng-broffesiynol
Caiff fferyllwyr dan hyfforddiant gyfle i ddysgu o brofiadau eraill 
hefyd megis mynychu cyfarfodydd archwilio, cysgodi nyrsys 
arbenigol a mynychu theatrau llawfeddygol.
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Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Jayne Price 
Fferyllydd Rheoli Meddyginiaethau
Ffôn: 01874 712655 
E-bost: jayne.price2@wales.nhs.uk
Basil Webb, Ysbyty Bronllys, Bronllys, Powys LD3 0LU

Pam hyfforddi gyda ni?
Dyma gyfle gwych i ymgymryd â hyfforddiant fferyllol cyn 
cofrestru yn amgylchedd unigryw Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys (BIAP). Mae BIAP yn darparu gwasanaethau arloesol 
ym maes gofal sylfaenol ac iechyd meddwl ac mewn ysbytai a 
chymunedau, a hynny i boblogaeth o 134,000.  

Rydym ni’n adran gyfeillgar a blaengar, ac er nad oes gan 
Bowys ysbyty cyffredinol dosbarth, mae gennym naw ysbyty 
cymunedol. Mae gan yr ysbytai hyn wardiau cleifion mewnol i 
ofalu am yr henoed ac maent yn cynnig nifer o wasanaethau 
eraill hefyd megis clinigau cleifion allanol ag ymgynghorwyr, 
wardiau iechyd meddwl a strôc arbenigol, unedau mân 
anafiadau a dwy theatr lawdriniaethau brysur. Yn ogystal, 
mae 16 meddygfa, 23 fferyllfa gymunedol a chanolfan iechyd 
a gofal cymdeithasol integredig. Mae wardiau rhithwir hefyd 
sy’n darparu gofal yng nghartrefi cleifion. Mae BIAP wrthi’n 
cofleidio technoleg, gan gynnwys telefeddygaeth a Skype.

Mae BIAP yn ffodus i fod yn un o ardaloedd prydferthaf y wlad, 
ac mae Bronllys yn gorwedd ym Mharc Cenedlaethol hardd 
Bannau Brycheiniog. Mae’n lle gwych i gerdded, seiclo a llawer 
o bethau eraill.

Wrth hyfforddi, byddwch yn gweithio gyda thîm profiadol o 
fferyllwyr, technegwyr fferyllol a gweithwyr iechyd proffesiynol 
eraill a fydd oll yn eich cefnogi. Gan fod y sefydliad yn un bach, 
byddwch yn rhan anhepgor o’r tîm amlddisgyblaethol ac 
oherwydd hyn byddwch yn dysgu llawer. Mae dau leoliad ar 
gael, sy’n golygu y cewch gefnogaeth gan gymheiriaid a’r cyfle 
i ddysgu.

Ein Rhaglen Hyfforddiant
Rydym yn cynnig rhaglen hyfforddiant cyn cofrestru gwbl 
integredig ar gyfer gofal sylfaenol, gofal yn yr ysbyty a gofal 
yn y gymuned. Rydym ni o’r farn bod yr hyfforddiant hwn 
yn golygu bod gweithwyr proffesiynol yn fwy cyflawn ac â 
dealltwriaeth well o daith y claf trwy bob sector. Byddwn ni’n 

cydweithio â fferyllfeydd cymunedol lleol, meddygfeydd a 
Chanolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion, er mwyn 
sicrhau ein bod yn cynnig rhaglen hyfforddi gynhwysfawr.

Ysbytai
Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â fferyllwyr profiadol, 
technegwyr fferyllol, ymgynghorwyr, meddygon arbenigol, 
meddygon teulu a thimau amlddisgyblaethol er mwyn 
ennill profiad mewn nifer o feysydd gwahanol. Bydd y 
rhain yn cynnwys cysoni meddyginiaethau, adolygu 
siartiau meddyginiaeth, cwnsela cleifion, cefnogi hunan-
feddyginiaethu, rhoi presgripsiynau i gleifion sy’n gadael yr 
ysbyty ac asesu anghenion cleifion o ran meddyginiaethau 
cyn iddynt adael yr ysbyty (gan gynnwys cydweithio â thimau 
gwasanaethau cymdeithasol). 

Gofal Sylfaenol
Bydd y cylchdro ym maes gofal sylfaenol yn rhoi’r cyfle ichi 
i weithio ochr yn ochr â thîm y feddygfa, ac â gweithwyr 
fferyllol proffesiynol sy’n gweithio mewn meddygfeydd. Bydd 
hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr ichi i ddatblygu rhagor o sgiliau 
clinigol, gan gynnwys adolygu meddyginiaethau, ymgynghori â 
chleifion a chysoni meddyginiaethau wrth ryddhau cleifion.

Fferylliaeth yn y Gymuned
Yn ystod eich amser yn y fferyllfa gymunedol, cewch chi 
gefnogaeth i ddatblygu sgiliau clinigol newydd fel ymateb 
i symptomau, rhoi presgripsiynau a chefnogi’r gwaith o 
ddarparu gwasanaethau ychwanegol fel adolygiadau o’r 
defnydd o feddyginiaethau, rhoi’r gorau i ysmygu, dulliau atal 
cenhedlu hormonaidd brys, mân anhwylderau a brechu yn 
erbyn y ffliw.

Tîm Rheoli Meddyginiaethau
Byddwch yn ennill profiad hefyd o weithio yn nhîm Rheoli 
Meddyginiaethau BIAP, ac yn ennill profiad o ddadansoddi 
presgripsiynau a gwybodaeth am feddyginiaethau (yn unol 
â gofynion UKMI) ac o agweddau eraill fel archwilio, datblygu 
polisïau a gweithdrefnau, Cyfarwyddiadau Grŵp Cleifion a 
chefnogi presgripsiynwyr anfeddygol.

Ysbyty Bronllys
Hyfforddiant amlsector
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Roedd y wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar yr adeg y 
cafodd ei argraffu.

Nid yw GIG Cymru yn gyfrifol am gynnwys proffiliau 
sefydliadol y cyflogwyr.

Fferylliaeth yn GIG Cymru 

Am ragor o wybodaeth am swyddi hyfforddi cyn-gofrestredig 
yn GIG Cymru ac ysbytai yng Nghymru, ewch i: 

www.pharmacy.wales.nhs.uk 

neu cysylltwch â: 

Michele Sehrawat, 
Prif Fferyllydd Cymru Gyfan 
Addysg, Hyfforddiant a Datblygu Personol, 
Gwasanaeth y Gweithlu, Addysg a Datblygu, 
4-5 Charnwood Court, 
Heol Billingsley, Parc Nantgarw, 
Caerdydd  CF15 7QZ

Ffôn: 01443 848622

E-bost: michele.sehrawat@wales.nhs.uk

 
Am hysbysiadau am ddigwyddiadau agored ar gyfer ymgeiswyr 
Oriel, dilynwch: @PhEdWales

 
Am ragor o wybodaeth am raglen hyfforddiant cyn cofrestru 
Canolfan Addysg Fferyllol Cymru i Raddedigion, ewch i:

www.wcppe.org 

neu anfonwch e-bost at: pre.reg-wcppe@cardiff.ac.uk


