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Cynnwys 



Croeso 
Croeso i raglen gyntaf CPD HEIW. Mae wedi 
bod yn ychydig fisoedd prysur i dîm y fferyllfa 
wrth i ni ddechrau ymgorffori ein hunain i 
mewn i’n sefydliad newydd. Rydym eisoes 
wedi adeiladu llawer o berthnasoedd newydd 
cryf gyda’n cydweithwyr o Ddeoniaeth 
Cymru a Gwasanaethau Addysg a Datblygu 
Gweithlu (WEDS) a gallwn weld nifer o 
gyfleoedd ar gyfer ffyrdd newydd a 
arloesol o weithio.

Mae’r agenda ar gyfer addysg fferyllfa dros 
y blynyddoedd nesaf yn uchelgeisiol ac yn 
gyffrous. Bydd llawer o newidiadau sylweddol 
ac mae’r ddeoniaeth fferyllfa yn dymuno 
gweithio’n agos gyda phawb i alluogi’r newid 
hwn.  Yn 2018, gofynnodd yr Ysgrifennydd 
Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i Bwyllgor Fferyllol Cymru greu 
gweledigaeth fferylliaeth a fyddai’n cyflawni 
ar ddogfen allweddol Llywodraeth Cymru 
- “Cymru Iachach”. Mae’r pwyllgor wedi 
gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas 
Frenhinol Fferyllol a bydd y weledigaeth 
fferylliaeth i gyflwyno Cymru Iachach yn 
cael ei chyflwyno i’r Ysgrifennydd Cabinet 
ym mis Ebrill 2019. Bydd gan y weledigaeth 
bedair thema allweddol: Gwella profiad y claf; 
Datblygu’r Gweithlu; Integreiddio strwythurau 
Gofal Iechyd a gwneud y mwyaf o arloesedd 
a thechnoleg.

Bydd cynlluniau HEIW yn amlwg angen 
canolbwyntio ar y thema o ddatblygu’r gweithlu. 
Dyma rai o’r gweithgareddau allweddol i 
gyflawni’r weledigaeth dros y flwyddyn nesaf:

>    Rhoi newid ar waith i’r rhaglen Fferylliaeth 
Cyn-gofrestru Cymru

>    Cwmpasu rhaglen sylfaen Cymru ar gyfer yr 
holl fferyllwyr yn eu blynyddoedd cynnar

>    Ail dderbyniad ar gyfer rhaglen beilot 
fferyllwyr sylfaen

>    Datblygu llwybr gyrfa ar gyfer 
technegwyr fferyllfa

>    Datblygu sgiliau clinigol uwch y gweithlu 
gofal cychwynnol a chymuned

 
Yn ychwanegol, byddwn yn:

>     Parhau i gynnal ein rhaglen CPD gan 
gynnig ystod eang o adnoddau addysgol 
i chi a chynyddu cyfleoedd ar gyfer dysgu 
aml-broffesiynol

>     Parhau i annog cyfathrebu rheolaidd gan bob 
un ohonoch ar sut y gallwn wella eich profiad

>     Parhau i roi gwybod i chi am ddigwyddiadau 
sydd ar y gweill, eitemau newyddion o 
ddiddordeb a newidiadau i ganllawiau trwy 
“Ffeithiau Cyflym Fferylliaeth”

Rydym wir eisiau rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf 
i chi am yr holl bethau cyffrous sy’n digwydd, 
felly os nad ydych yn derbyn y wybodaeth 
hon gennym ni ac os hoffech chi ei dderbyn 
yn y dyfodol edrychwch ar eich dewisiadau 
cyfathrebu ar broffil eich gwefan:   

https://www.wcppe.org.uk/my-account/edit-account/

Gobeithio y byddwch i gyd yn gweld ein rhaglen 
Gwanwyn / Haf yn ddiddorol ac yn ei mwynhau. 
 
Margaret Allan 
Deon Fferyllfa

https://www.wcppe.org.uk/my-account/edit-account/


Croeso 
  Cydlynydd Rhanbarthol Gogledd Cymru 

Anna Hughes 
Anna.Hughes4@wales.nhs.uk

  Cydlynydd Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru 
Catrin Windsor-Jones 
Catrin.Windsor-Jones@wales.nhs.uk

  Cydlynydd Rhanbarthol De Cymru 
Alison Davies 
Alison.Davies31@wales.nhs.uk

(cliciwch ar “Read More” 
yn Addysg Proffesiynol 

Fferyllfa)

Gallwch gofrestru
ar lein ar:

www.heiw.nhs.wales 

mailto:Alison.Davies31%40wales.nhs.uk?subject=
https://heiw.nhs.wales
http://www.wcppe.org.uk
https://heiw.nhs.wales
http://www.wcppe.org.uk
http://www.heiw.wales


Diweddariadau Dysgu  

Rhaglenni e-ddysgu
Mae’r adnoddau ar-lein canlynol wedi’u hychwanegu 
i’n gwefan: 
 
>   E-ddiweddariad BNF 75

>   Atal cenhedlu
 
Mae’r adnoddau e-ddysgu canlynol wedi’u diweddaru:

>   Holl raglenni Clefyd Cardiofasgwlaidd

>   Rhaglenni Clefyd yr Iau a Chlefyd yr Arennau

>   Rhaglen Iechyd Teithio

Cymerwch ran gyda HEIW
Mae angen i HEIW fod yn ymatebol i’r sgiliau sydd eu hangen ar 
weithlu’r fferyllfa i ddarparu’r gwasanaethau GIG newydd a datblygol 
ac maent yn awyddus i gynnwys ein defnyddwyr wrth lunio ein 
gwasanaethau. Os hoffech chi gymryd mwy o ran i’n helpu ddarparu’r 
gwasanaeth gorau i’n defnyddwyr, yna cysylltwch â ni drwy Facebook, 
Twitter neu e-bost HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

       www.facebook.com/wcppeHEIW 
 
       www.twitter.com/wcppe_HEIW 

Recordiadau Webinar 
 
>  ➢ ADHD a Chyflyrau Cysylltiedig mewn Plant 

a Phobl Ifanc

>  ➢Glawcoma

>  ➢Rheoli Cyffuriau mewn Gofal Cychwynnol

>  ➢Diweddariad - Rheoli Poen

Vodcasts 
 
>  ➢ Archwiliad Iechyd y Llygaid Cymru (EHEW)

>  ➢ Ychwanegiad fitamin D

Gallwch hefyd gofrestru i fod yn rhan o Banel Barn Rhith Fferyllfa 
(VOP). Bydd gofyn i’r VOP roi sylwadau a rhoi cyngor i HEIW ar unrhyw 
newidiadau allweddol a phenderfyniadau. Nid yw’n fwriad gennym y 
bydd yn gofyn am lawer iawn o ymrwymiad amser ar aelodau’r panel.  

Os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n VOP yna ewch ar: 
http://wcp.pe/opinion

mailto:HEIW.Pharmacy%40wales.nhs.uk?subject=
http://www.facebook.com/wcppeHEIW
http://www.twitter.com/wcppe_HEIW
http://wcp.pe/opinion


Newyddion  

Hyfforddi Gweithio Byw Cymru
Y Gwanwyn hwn, bydd pwyslais ymgyrch Llywodraeth Cymru Dyma 
Gymru:  Hyfforddi Gweithio Byw yn dod i’r fferyllfa. Mae’r ymgyrch wedi’i 
dylunio i ddenu israddedigion fferyllfa sy’n astudio ar draws Prydain Fawr, 
i ddewis Cymru fel eu dewis cyntaf ar gyfer hyfforddiant cyn cofrestru. 
Mae’r ymgyrch cyfryngau cymdeithasol a’r we yn dangos astudiaethau 
go iawn gan fferyllwyr sydd ar gam cynnar o’u gyrfa ar draws Cymru. 
Dilynwch eu storiâu ar #TrainWorkLive ac ewch ar wefan HEIW ar 

www.wcppe.org.uk/heiw-pharmacypr/

www.TrainWorkLive.Wales

www.HyfforddiGweithioByw.Cymru

Am fwy o wybodaeth ebostiwch HEIW.PT@wales.nhs.uk

Ymwelwch â ni ar   
https://heiw.nhs.wales/ 
(cliciwch ar “Read More” yn Addysg 
Proffesiynol Fferyllfa)

Diolch am eich adborth hyd yma ynglŷn â’n gwefan 
newydd, rydym yn parhau i’w hadolygu a’i diweddaru 
yn unol â hynny.

Cofiwch, gyda’r wefan newydd, eich enw 
defnyddiwr yw’r cyfeiriad e-bost rydych wedi 
ei ddefnyddio i gofrestru.

Os nad ydych wedi mewngofnodi i’r wefan 
newydd ers 25 Mai 2018 a heb ddiweddaru eich 
proffil a’ch dewisiadau cyfathrebu, ni fyddwch 
yn derbyn unrhyw wybodaeth marchnata ynglŷn 
â’n digwyddiadau.

Bydd y diweddariad hwn yn cael ei ddangos 
pob tro y byddwch yn mewngofnodi nes rydych 
yn ei gwblhau.

Sylwer:

O ganlyniad i reolau GDPR, mae angen i chi gofrestru i gael 
gohebiaeth reolaidd gennym ynglŷn â digwyddiadau’r dyfodol.

https://www.wcppe.org.uk/heiw-pharmacypr/
http://www.TrainWorkLive.Wales
http://www.HyfforddiGweithioByw.Cymru
mailto:HEIW.PT%40wales.nhs.uk?subject=
https://heiw.nhs.wales/


Fferyllfa mewn Arfer 
Rhaglen Cymuned Arfer Cymru Gyfan (PIPCOP)

Mae mwy o ddigwyddiadau PIPCOP yn y broses cynllunio a bydd 
dyddiadau’n cael eu cyfathrebu maes o law.

Mae gweithdai sy’n canolbwyntio ar wella a mesur cost y gwelliannau 
o ran ail ragnodi yn awr yn fyw.

Cadwch y dyddiad 

 
2ail  

EBR

Lleoliad:  
Gwesty Metropole

Lleoliad:  
Llandrindod

 
9fed  
EBR

Lleoliad:  
Gerddi Botanig

Lleoliad: 
Caerfyrddin

 
18fed  
MEH

Lleoliad:  
Stadiwm Dinas 
Caerdydd

Lleoliad:  
Caerdydd

 
9fed  

GOR

Lleoliad:  
Canolfan Fusnes 
Conwy

Lleoliad:  
Conwy

E-bostiwch andrew.ware@wales.nhs.uk os oes gennych unrhyw gwestiwn

Defnyddiwch y dolenni 
canlynol i gofrestru ar 
gyfer y digwyddiadau hyn:

2019

http://www.eventsforce.net/nliah/1187/home
http://www.eventsforce.net/nliah/1187/home
http://www.eventsforce.net/nliah/1187/home
http://www.eventsforce.net/nliah/1187/home
http://www.eventsforce.net/nliah/1187/home?language=19


Ar y Ffordd yn Fuan 
Digwyddiadau Rhwydweithio 
Amlddisgyblaethol  
 
Bydd HEW yn darparu cyfres o ddigwyddiadau ar gyflyrau iechyd 
meddwl yn ystod 2019/dechrau 2020.

Bydd y rhain yn gymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb 
yn ogystal â ffyrdd arall o ddarpariaeth i gefnogi agenda Cynllun 
Darparu Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru.  

 

Gweithdai Gwella Ansawdd ar 
gyfer timau Fferyllfa Cymuned - 
canol 2019 ymlaen
Bydd y gweithdai hyn yn adeiladu ar wobr efydd IQT sydd 
wedi’i gwblhau yn ystod 18/19 a chefnogi darpariaeth agenda 
dangosyddion diogelwch meddyginiaeth. Bydd y gweithdai’n 
aml-broffesiynol ac yn annog cydweithio i gyflawni canlyniadau 
y cytunwyd arnynt er budd y cleifion. Bydd arian ar y cyd o’r 
cytundeb yn rhoi’r cyfle i weithwyr proffesiynol fferyllfa fynychu’r 
digwyddiadau hyn a gweithio gyda chydweithwyr Meddygfa.  Ffrindiau Dementia 

a Gweithlu’r Fferyllfa 
 
Gan weithio ochr yn ochr â Phwyllgor Fferyllol Cymru a 
Chymdeithas Alzheimer Cymru, bydd HEIW yn cefnogi 
datblygu mwy o Bencampwyr Ffrindiau Dementia ac felly 
Ffrindiau Dementia o fewn y gweithlu, yn ogystal â chreu 
mwy o amgylcheddau fferyllfa hygyrch ar draws Cymru

Adnoddau e-ddysgu 
 
Bydd ein holl raglenni Iechyd Cyhoeddus yn cael eu rhyddhau yn 
ystod mis Ebrill ar gyfer adolygiad a diweddariad pellach. 



Achrediad Cenedlaethol 
Gwasanaethau Ychwanegol (NESA) 
Llongyfarchiadau i’n holl ddefnyddwyr sydd wedi cwblhau 
eu sgiliau a chymhwysedd cyffredinol NESA ac sydd wedi 
cyflwyno eu ffurflenni i gydwasanaethau. Mae’n gadarnhaol 
gweld bod nifer fawr wedi cwblhau’r broses ac yn sicrhau bod 
gwasanaethau fferyllfa o safon uchel yn cael eu darparu ar 
draws Cymru.

Wrth i ni agosáu at ddiwedd y flwyddyn gyntaf ers lansio’r 
NESA, byddwch yn awr yn gwybod bod angen i chi basio’r 
holl asesiadau ‘sgiliau a chymhwysedd cyffredinol’ erbyn 31 
Mawrth 2019 i’ch ailachrediad barhau o 1 Ebrill 2019.

Wrth symud ymlaen gyda NESA, i gael achrediad cychwynnol 
mewn unrhyw wasanaeth ychwanegol, mae’n rhaid cwblhau’r 
holl sgiliau a chymwyseddau cyffredinol ynghyd ag asesiad 
gwybodaeth glinigol ar gyfer y gwasanaeth ychwanegol hwn. 
Bydd unrhyw wasanaeth cenedlaethol ychwanegol yn cael ei 
achredu drwy’r ganolfan NESA, ond sylwer efallai na fydd pob 
bwrdd iechyd yn comisiynu pob gwasanaeth.

Unwaith mae’n amser i chi ail achredu ar gyfer pob 
gwasanaeth ychwanegol, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen 
hunan-dystysgrif drwy’r ddolen gwasanaeth ychwanegol 
penodol ar hwb NESA.  

Rydym yn monitro adborth gan ddefnyddwyr yn barhaus 
ynghyd â data ystadegol o gwmpas cyfraddau pasio, i’n helpu 
i reoleiddio’r broses.

Ar gyfer materion ynglŷn â Chronfa Ddata Fferyllfa Cymru 
Gyfan neu hawlio ar gyfer gwasanaethau drwy NECAF 
cysylltwch â’ch bwrdd iechyd lleol neu Bartneriaeth 
Cydwasanaethau. Os yw eich ymholiad yn ymwneud ag 
asesiadau penodol ar gyfer NESA yna cyfeiriwch eich ymholiad 
at Fferyllfa HEIW ar HEIW.NESA@wales.nhs.uk



Trosglwyddo Rhaglen Fferyllfa 
Cyn cofrestru 2020-21
Mae model newydd o hyfforddiant fferyllwyr cyn cofrestru 
wedi’i gynnig ar gyfer 2020 a fydd yn adeiladu ar weithlu 
hyblyg y fferyllfa sydd â’r sgiliau a’r gallu i ddarparu 
gweledigaeth “Cymru Iachach”. Gweithlu all weithio, 
cyfathrebu a deall bod llwybr gofal cleifion cyfan yn hanfodol 
ar gyfer rheoli gwasanaethau cleifion yn effeithiol. 

>  Llefydd yn cael eu comisiynu’n ganolog

>  Pob hyfforddai i gael eu cyflogi gan y GIG ar fand 5 

>  Isafswm o leoliad 4 wythnos mewn sector arall - Cam 1

>  Gweithio tuag fod yr holl raglenni’n amlsector

>   Rhaglenni hyfforddiant canolog HEIW yn cynnwys defnydd 
gorfodol o Eportfolio

>  Recriwtio i swyddi’n unig drwy ORIEL 

>  Bydd angen bodloni isafswm safonau ansawdd

Bydd mwy o fanylion yn dilyn maes o law fodd bynnag 
cysylltwch â laura.doyle3@wales.nhs.uk os oes gennych 
unrhyw gwestiynau neu ymholiadau yn y cyfamser.

Rhaglenni eraill HEIW 

Blwyddyn dda 
iawn, a blwyddyn 
amrywiol. Rwy’n 

teimlo’n fwy 
hyderus i ymarfer 

rŵan 

Rhaglen Fferyllwyr Cyn cofrestru 
2019-20 - ar gyfer hyfforddeion cymuned
Mae HEIW yn cynnig rhaglen gynhwysfawr ar sail Cymru i fodloni 
anghenion hyfforddeion cyn cofrestru yn y gymuned, y sector rheoli, 
ac ar y rhaglen amlsector.

Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau rhanbarthol a chanolog wyneb 
yn wyneb yn cynnig y cyfle i ddysgu gyda chymheiriaid i ffwrdd o’r 
gweithlu. Mae hyfforddai’n mwynhau cyfleoedd i ddatblygu sgiliau 
meddal, a hefyd gweithio gyda chleifion mewn amgylchedd diogel  
i ddatblygu sgiliau ymgynghoriad. Mae addysgu’n cael ei ddarparu  
o safbwynt pob sector i gefnogi hyfforddai i lwyddo yn yr  
asesiad cofrestru.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y rhaglen neu os ydych yn dymuno 
cofrestru eich hyfforddai ar gyfer rhaglen 2019-20 yna cysylltwch â  
caroline.murphy2@wales.nhs.uk

Mae’r cynnig yn cynnwys:

mailto:caroline.murphy2%40wales.nhs.uk?subject=


Rhaglen Hyfforddiant Galwedigaethol 
Fferyllydd: Hyfforddiant Sylfaen (FT) 
Trosolwg 

Mae HEIW yn gwahodd fferyllwyr sydd ar gam cynnar yn eu gyrfa, i wneud cais i gymryd rhan 

yn ail ran rhaglen peilot FT yng Nghymru. Mae’n dechrau yn ystod tymor yr hydref 2019 a bydd 

angen i’r rhai sy’n ymgeisio fod yn gweithio mewn fferyllfa cymuned neu Feddygfa neu sy’n 

gweithio mewn rôl fferyllfa practis traws sector.

Manteision i gleifion: 
 
Gweithiwr proffesiynol Fferyllfa: 
 
>  Wedi’i integreiddio’n fwy effeithiol 

i’r tîm amlddisgyblaethol gofal 
cychwynnol ac yn deall taith y claf 
ar draws sectorau gofal

>  Llywio agenda gwelliannau 
gwasanaeth a diogelwch cleifion  

>  Darparu ystod o wasanaethau’n 
agosach at y cartref gan 
groesawu’r defnydd o dechnoleg

Manteision i’r rhai sy’n 
cymryd rhan: 
 
>  Datblygu cymhwysedd craidd fferyllfa 

i wella gofal sy’n canolbwyntio ar y 
claf, sy’n berthnasol i’ch sectorau 
fferyllfa benodol

>  Hybu integreiddio dysgu 
hunangyfeiriol gyda phractis fferyllfa

>  Cefnogi ac adeiladu hyder fel 
gweithiwr proffesiynol sydd  
newydd gymhwyso

>  Yn llawn cymhelliant, yn gallu 
cynllunio eich llwyth gwaith eich hun 
a’i drefnu, i alluogi symud ymlaen 
rheolaidd drwy’r rhaglen

Cefnogi gofal 
iechyd i fodloni 
newidiadau yn 

anghenion y 
boblogaeth

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:  
HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk



Rhaglen Hyfforddiant Galwedigaethol 
Fferyllydd: Hyfforddiant Sylfaen (FT) 
Gofyniad cymhwysedd: 
 
>  Rydych yn ymarfer fel fferyllydd  

cymuned ar gyfer fferyllfa annibynnol  
fach, fel locwm NEU’n gweithio mewn  
rôl fferyllfa draws sector

>  Yn rhan gynnar eich gyrfa yn y fferyllfa h.y llai 
na 3 blynedd mewn arfer (cofrestriad GPhC) 
NEU yn gweithio mewn maes fferyllfa newydd 
NEU yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl amser i 
ffwrdd o’r gwaith.

>  Wedi cael cytundeb gan y cyflogwr o  
fewn y maes arfer y byddwch yn gwneud  
yr hyfforddiant

>  Yn llawn cymhelliant, yn gallu cynllunio eich 
llwyth gwaith eich hun a’i drefnu, i alluogi 
symud ymlaen rheolaidd drwy’r rhaglen

Strwythur y Rhaglen: 
 
>  Hyfforddiant hunangyfeiriol, hyblyg yn y 

practis gydag amcangyfrif amser o 2 flynedd 
i’w gwblhau, ar gyflymder i gytuno arno gyda 
chi a’ch tiwtor

>  Gwella ymddygiad a sgiliau ‘craidd’ fferyllfa 
drwy gwblhau fframwaith strwythuredig a 
chynllun datblygu personol

>  Cefnogaeth tiwtor a grŵp  
cymheiriaid parhaus.

>  Mynediad at bortffolio electronig ar gyfer 
cofnodi tystiolaeth, dangos cynnydd a 
chyflawni cymwyseddau

>  Cefnogaeth drwy oddeutu 4 diwrnod o 
astudiaeth orfodol wyneb yn wyneb, sesiynau 
cymheiriaid a dynodi dysg allweddol drwy 
asesiadau yn seiliedig ar waith.



Rhaglenni Hyfforddiant Technegydd 
Fferyllfa cyn cofrestru 

Roedd y cwrs yn  
dda iawn, byddwn  

yn ei argymell i 
unrhyw un ac mae’n 

drueni na wnes ei 
gwblhau’n gynt

Mae HEIW yn achrededig gan City and Guilds i ddarparu 
Tystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Sgiliau Gwasanaeth Fferyllfa (WCF) 
a Diploma NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Gwasanaeth Fferyllfa 
(QCF). Rydym yn gweithio gydag ymgeiswyr yn y sector rheoli ac 
mewn fferyllfeydd cymuned ar draws Cymru.

Mae gan y tîm rheoli sy’n darparu’r NVQ gefndir amrywiol 
a phrofiad arfer fferyllfa cynhwysfawr. Mae nifer o staff yn 
ymarferwyr cyfredol ar draws ystod o sectorau, sy’n galluogi 
WCPPE i gadw ar y blaen â datblygiadau mewn arfer. 

Mae HEIW yn cefnogi ymgeisiwyr drwy ymweliadau rheolaidd 
i’w gweithle, sesiynau hyfforddiant wedi’u hwyluso, mynediad 
at fforwm ar-lein a chyfeiriad at adnoddau, gwybodaeth a 
newyddion priodol.

Mae Rhaglenni Hyfforddiant Technegydd Fferyllfa 
cyn cofrestru HEIW yn cynnig:

>   Rhaglen achrededig sy’n cael ei ddarparu gan ymarferwyr 
fferyllfa brofiadol a medrus

>   Hwyluso sesiynau hyfforddiant i wella  
datblygiad proffesiynol

>   Mynediad at gefnogaeth reolaidd

>   Mynediad llawn at adnoddau dysgu ychwanegol  
drwy ein llwyfan e-ddysgu

>   Un pwynt cyswllt ar gyfer pob ymholiad

 
Mae HEIW yn Ddarparwr Hyfforddiant  
sydd wedi’i gontractio i ddarparu 
Prentisiaethau ar draws 
Prentisiaeth Modern Cymru, gall 
cyllid fod ar gael, yn amodol â’r 
feini prawf cyllid.

 

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:  
HEIW.PT@wales.nhs.uk

Mae’r Rhaglenni Prentisiaeth, 
Hyfforddeiaeth a Thwf Swydd Cymru 
yn cael eu hariannu’n rhannol gan 
Lywodraeth Cymru, ac fe’u cefnogir  
gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

mailto:HEIW.PT%40wales.nhs.uk?subject=


Sut i gofrestru 
Ar-lein
Y ffordd gyflymaf a hawsaf o archebu lle ar unrhyw ddigwyddiad 
byw, neu gael mynediad i becynnau e-ddysgu yw trwy archebu ar-
lein yn www.HEIW.wales a chlicio ar “Darllennwch Fwy” yn Addysg 
Brofessiynol Fferylliaeth.   
I wneud hyn rhaid i chi fod yn ddefnyddiwr cofrestredig.

Archebu digwyddiad byw ar-lein:
Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, cliciwch ar y botwm ‘Chwilio 
am Ddysgu a Digwyddiadau’ coch.

Byddwch yn gweld nifer o gategorïau o adnoddau a digwyddiadau  
y gallwch eu harchebu neu gael mynediad atynt. 

Dewch o hyd i adnodd (au) a / neu ddigwyddiad (au) a’u  
hychwanegu at eich “Basged Ddysgu’, ac yna cofrestru ar eu cyfer i gyd.

Os oes cost i’r digwyddiad (au), gofynnir i chi am fanylion biliau  
a thaliadau.

I gael gafael ar adnoddau a  
dysgu ar-lein: 
Gallwch gael gafael ar adnoddau, digwyddiadau a gofrestrwyd yn 
flaenorol a dysgu drwy eich ‘Dangosfwrdd Dysgu’.

Dyma’r botwm gwyrdd ar y dudalen flaen, neu mae dolen gyflym  
ar frig y dudalen we.

I archebu drwy e-bost neu dros y ffôn
Gellir anfon ceisiadau drwy e-bost HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk 
neu drwy ffonio  03300 585 004

Rhowch eich rhif CFfC i ni, rhif y digwyddiad a manylion y digwyddiad 
wrth gysylltu â ni.

Pam fod angen i mi archebu?
Mae’n bwysig eich bod yn archebu cyn mynychu digwyddiad, i  
sicrhau bod yr adnoddau cywir ar gael yn y digwyddiad ac y gellir 
sicrhau bod unrhyw ddarllen cyn y cwrs ar gael.

Sylwch y gallai methu â bwcio ar unrhyw ddigwyddiad byw sydd â 
nifer cyfyngedig o leoedd arwain at eich troi i ffwrdd, oherwydd  
diffyg llefydd.

Canslo archeb:
Os na allwch fynychu digwyddiad hyfforddi byw, canslwch eich 
archeb dros y ffôn neu e-bost, o leiaf un diwrnod gwaith llawn cyn y 
digwyddiad. Felly, os ydych chi’n canslo am ddigwyddiad gyda’r nos, 
dylech gysylltu â ni y diwrnod cyn y digwyddiad. Bydd hyn yn rhoi peth 
amser i ni gynnig eich lle i rywun ar y rhestr aros.
 
Os na fyddwch yn canslo’ch lle ar ddigwyddiad gyda’r nos, gall arwain 
at dâl o £ 25 i dalu am gostau arlwyo ac adnoddau. 
Mae hyn yn berthnasol i bob digwyddiad DPP byw a gynhelir yn ystod 
y dydd a / neu gyda’r nos

Chwilio am Ddysgu a Digwyddiadau

Mynediad i’ch Dangosfwrdd Dysgu

http://www.heiw.wales
mailto:HEIW.Pharmacy%40wales.nhs.uk%20?subject=


Tymor y Gwanwyn/Haf 2019

Rhaglen Digwyddiadau 



Therapiwteg

Trosolwg: 
Sut mae triniaeth ac ymyrraeth briodol yn edrych i gleifion sydd â Chlefyd 
Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD)?

Sut gall gweithwyr proffesiynol fferyllfa ymyrryd yn eu harfer dydd i ddydd yn 
effeithiol er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau i gleifion sydd â chyflyrau resbiradol? 

Mae COPD yn effeithio ychydig dan 2% o’r boblogaeth yng Nghymru ac mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi “Gyda’n gilydd Dros Iechyd - Cynllun Darparu 
Iechyd Resbiradol” sy’n amlinellu ein blaenoriaethau yn y meysydd megis atal, 
diagnosis cynnar ac ymyriadau effeithiol. 

Wedi’i ddylunio  
ar gyfer: 
Fferyllwyr, technegwyr fferyllfa a 
fferyllwyr dan hyfforddiant cyn 
cofrestru sy’n gweithio mewn 
swyddi sydd â chyswllt gyda 
chleifion o fewn unrhyw sector.

Siaradwyr:
> Fferyllwyr resbiradol 
> Arbenigwyr nyrsio 
> Ymgynghorwyr

COPD - Beth sy’n newydd? 



mwy o ddigwyddiadau

Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad
Amser 

Dechrau
Amser 

Gorffen Bwrdd Iechyd  

19E24 
HEIW, Tŷ Dysgu, Cefn Coed,  
Nantgarw, CF15 7QQ 7.30pm 9.30pm Cwm Taf

19N11
Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor,  
Caernarfon, LL55 1AY 7.30pm 9.30pm BIPBC

19W20
Village Hotel, Ffordd Fabian,  
Abertawe, SA1 8QY 7.30pm 9.30pm ABMU

19N12
Gwesty’r Oriel, Ffordd Dinbych Uchaf,  
Llanelwy, LL0 0LW 7.30pm 9.30pm BIPBC

19E25
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Ffordd 
Treherbert, Croesyceiliog, Cwmbran, NP44 2BZ 7.30pm 9.30pm ABUHB

19E26 Bear Hotel, 63 Stryd Fawr, Pontfaen, CF71 7AF 7.30pm 9.30pm
Caerdydd  
a’r Fro

19VC02a
Grŵp NPTC Campws Bannau Brycheiniog,  
Penlan, Aberhonddu, LD3 9SR 7.30pm 9.30pm Powys

2il  
MAI/19

9fed  
MAI/19

1af  
MAI/19

8fed  
MAI/19

8fed  
MAI/19

14eg  
MAI/19

15fed  
MAI/19

COPD - Beth sy’n newydd? 

Therapiwteg

http://wcp.pe/19w40
http://wcp.pe/19e26
http://wcp.pe/19e25
http://wcp.pe/19n12
http://wcp.pe/19w20
http://wcp.pe/19n11
http://wcp.pe/19e24


mwy o ddigwyddiadau

Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad
Amser 

Dechrau 
Amser 

Gorffen Bwrdd Iechyd   

19W23 Caerfyrddin 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19N13 
Gwesty Neuadd Rossett , Ffordd Caer,  
Wrecsam, LL12 0DE 7.30pm 9.30pm BIPBC

19W20 Llanbedr Pont Steffan 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19E27
HEIW, Tŷ Dysgu, Cefn Coed,  
Nantgarw, CF15 7QQ 7.30pm 9.30pm

Caerdydd  
a’r Fro

16eg  
MAI/19

22ain  
MAI/19

21ain  
MAI/19

COPD - Beth sy’n newydd? 

22ain  
MAI/19

Therapiwteg

http://wcp.pe/19n12
http://wcp.pe/19w20
http://wcp.pe/19n13
http://wcp.pe/19e23


Wedi’i ddylunio  
ar gyfer:
Gweithwyr proffesiynol  
fferyllfa sy’n gweithio mewn 
fferyllfa cymuned, fodd bynnag 
mae croeso i gydweithwyr  
sy’n gweithio mewn  
sectorau eraill fynychu.

Trosolwg:
“Diogelwch cleifion: lleihau’r risg o niwed diangen sy’n gysylltiedig â gofal iechyd at 
isafswm derbyniol”

Beth yw ystyr y diffiniad uchod a sut mae’n berthnasol i arfer dydd i ddydd ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol fferyllfa? 

Gall cleifion gael niwed o ofal iechyd ac nid yw digwyddiadau anffafriol yn digwydd yn 
fwriadol ond oherwydd systemau cymhleth, sy’n aml-ffactor. 

Bydd y digwyddiad hyfforddiant hwn yn archwilio rhai o’r prif feysydd hyn ac yn 
defnyddio senario sy’n ymwneud â meddyginiaeth gwrth-blatennau i gefnogi 
agenda diogelwch cleifion.

*Sefydliad Iechyd y Byd; arweiniad cwricwlwm diogelwch cleifion WHO (2011)

Hwylusydd: 
Hwyluswyr WCPPE

Therapiwteg

Diogelwch Cleifion: astudiaeth  
achos gwrth-blatennau 



Therapiwteg

mwy o ddigwyddiadau

Diogelwch Cleifion: astudiaeth  
achos gwrth-blatennau 

Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad
Amser 

Dechrau
Amser 

Gorffen Bwrdd Iechyd  

19E31
Holiday Inn Gogledd Caerdydd M4 Cyffordd 32, 
Ffordd Merthyr, Tongwynlais, Caerdydd, CF15 7LH 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19N16
Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor,  
Caernarfon, LL55 1AY 7.30pm 9.30pm Cwm Taf

19E32
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Ffordd 
Treherbert, Croesyceiliog, Cwmbran, NP44 2BZ 7.30pm 9.30pm BIPBC

19W32
Gwesty Elephant and Castle, Broad Street,  
Y Drenewydd, Powys, SY16 2BQ 7.30pm 9.30pm ABMU

19W33
Glyn Y Weddw Arms, Abersoch Road,  
Llanbedrog, LL53 7TH 7.30pm 9.30pm BIPBC

19N17
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Ffordd 
Treherbert, Croesyceiliog, Cwmbran, NP44 2BZ 7.30pm 9.30pm ABUHB

19E33 Nantgarw 7.30pm 9.30pm Cwm Taf

4ydd 
MEDI/19

11eg  
MEDI/19

18fed 
MEDI/19

11fed  
MEDI/19

18fed  
MEDI/19

12eg  
MEDI/19

18fed  
MEDI/19

http://wcp.pe/19n17
http://wcp.pe/19w33
http://wcp.pe/19w32
http://wcp.pe/19e32
http://wcp.pe/19n16
http://wcp.pe/19e31
http://wcp.pe/19e33


Therapiwteg

mwy o ddigwyddiadau

Diogelwch Cleifion: astudiaeth  
achos gwrth-blatennau 

Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad
Amser 

Dechrau
Amser 

Gorffen Bwrdd Iechyd  

19W34 Llandrindod 7.30pm 9.30pm BIPBC

19W35 
Gwesty Neuadd Rossett , Ffordd Caer,   
Wrecsam, LL12 0DE 7.30pm 9.30pm BIPBC

19W36
Village Hotel, Ffordd Fabian,  
Abertawe, SA1 8QY 7.30pm 9.30pm ABMU

19N18 Dolgellau 7.30pm 9.30pm BIPBC

19E34
Bear Hotel, 63 Stryd Fawr,  
Pontfaen, CF71 7AF 7.30pm 9.30pm

Caerdydd  
a’r Fro

19W37 Caerfyrddin 7.30pm 9.30pm
Hywel  
Dda

19N19
Gwesty’r Oriel, Ffordd Dinbych  
Uchaf, Llanelwy, LL0 0LW 7.30pm 9.30pm BIPBC

19eg  
MEDI/19

25ain   
MEDI/19

26ain  
MEDI/19

19eg  
MEDI/19

25ain  
MEDI/19

25ain  
MEDI/19

26ain  
MEDI/19

http://wcp.pe/19e37
http://wcp.pe/19e34
http://wcp.pe/19n18
http://wcp.pe/19w36
http://wcp.pe/19w35
http://wcp.pe/19w34
http://wcp.pe/19n19


Therapiwteg

mwy o ddigwyddiadau

Diogelwch Cleifion: astudiaeth  
achos gwrth-blatennau 

Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad
Amser 

Dechrau
Amser 

Gorffen Bwrdd Iechyd  

19W38 Hwlffordd 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19W39 
Siop, Caffi a Bistro Moody Cow, Fferm Bargoed, 
Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

3ydd 
HYD/19

9fed  
HYD/19

http://wcp.pe/19w39
http://wcp.pe/19w38


Strategaethau ar gyfer Rheoli  
Poen gan ddefnyddio dull  
amlddisgyblaethol, holistaidd 

Trosolwg:
Gall poen cronig gael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd pobl yn ogystal â’u gallu i reoli  
eu poen yn effeithiol.

Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar amrywiaeth o ddulliau gwahanol i reoli a chefnogi  
cleifion i gyflawni gwell ansawdd bywyd ac iddynt deimlo eu bod yn gallu rheoli eu poen. 

Wedi’i ddylunio  
ar gyfer: 
> Meddygon Teulu  
>  Gweithwyr proffesiynol 

fferyllfa mewn meddygfa  
sydd â chyswllt â chleifion 

Siaradwyr: 
> Meddyg Teulu  
>  Uwch Ymarferydd  

Fferyllfa mewn rheoli poen
> Therapydd Galwedigaethol
> Seicolegydd

Therapiwteg

22ain  
MAI/19

10am - 4pm
Cwrs: 19x22

Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru, Y  
Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3EP

http://wcp.pe/19x22


10th  
EBR

7.30pm - 8.30pm
Cwrs (rhif i’w gadarnhau)

Trosolwg:
Mae 1 ym mhob 10 merch yn cael UTI ac mae 70% o’r rhain yn  
cael eu trin gyda gwrthfiotigau. 

Mae gan 75% o gleifion sy’n cael triniaeth ar gyfer UTI mewn ysbyty 
haint sydd wedi’i gael yn y gymuned.

Sut all gweithwyr proffesiynol fferyllfa gefnogi i addysgu eu cleifion  
a helpu i wella’r defnydd o feddyginaieth gwrthficrobial mewn  
gofal cychwynnol?  

Mae’r “webinar” yn cynnwys diweddariad ar yr arweiniad diweddaraf 
a syniadau ymarferol ar sut allwch chi wella canlyniadau ar gyfer 
eich cleifion a chefnogi rhagnodi cyffredinol yn yr ardal hon. 

Wedi’i ddylunio 
ar gyfer: 
Holl weithwyr proffesiynol 
fferyllfa sydd â chyswllt 
gyda chleifion ac yn 
gweithio mewn unrhyw 
sector arfer

Webinar

Diweddariad NICE - Rheoli  
Heintiau’r Llwybr Wrinol (UTI)  
mewn Gofal Cychwynnol 

Siaradwr: 
>  Avril Tucker  

Uwch Ymarferydd 
Fferyllfa Gofal 
Cychwynnol sy’n 
arbenigo mewn 
meddyginiaethau 
gwrthficrobial

http://wcp.pe/19x16


Webinar

e-lyfrgell ar gyfer Iechyd 

Wedi’i ddylunio  
ar gyfer: 
Holl weithwyr proffesiynol 
fferyllfa sy’n gweithio 
mewn unrhyw sector arfer

4ydd  
MEH

7.30pm - 8.30pm
Cwrs: 19X23

Trosolwg:
Beth ydym ni’n gwybod am e-Lyfrgell ar gyfer Iechyd a pha mor aml 
rydych yn edrych arno?

Mae e-lyfrgell GIG Cymru ar gyfer Iechyd wedi bodoli ers dros 16 mlynedd 
ac yn cael ei reoli gan Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS). 

O ganlyniad i sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru ym mis Hydref 2018 
mae buddsoddiad sylweddol wedi’i wneud i gynyddu’r nifer a’r mathau o 
e-adnoddau sydd ar gael i GIG Cymru. 

Mae’r e-lyfrgell yn rhoi mynediad at dros 2,300 o e-lyfrau, cronfeydd data, 
offer pwynt gofal, e-ddysgu, canllawiau a mwy. Mae ar gael i holl weithwyr 
GIG Cymru a deilwyr cytundeb o’r gwaith a’r cartref.

Ymunwch â’r “webinar” i gael gwybod sut i ddefnyddio’r e-lyfrgell a’i 
e-adnoddau ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus a sut gall gefnogi 
eich arfer dydd i ddydd ar wahan i’ch rôl a sector gwaith.

Siaradwr: 
>  Rachel Sully  

Llyfrgellydd Arbenigol -  
e-lyfrgell GIG Cymru ar  
gyfer Iechyd; Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru 

>  Rebecca Meyrick Swyddog 
Cefnogi e-ddysgu - e-lyfrgell 
GIG Cymru ar gyfer Iechyd; 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG 
Cymru Informatics Service

© Welsh Government

http://wcp.pe/19x23


Egluro Ail ddilysiad 
Datblygiad Cymhwysedd a Sgiliau Personol

Trosolwg:
Beth yw ail ddilysiad a beth yw’r gofynion a’r amserlen i fodloni’r rhain ar gyfer 
pob cofrestrydd fferyllfa?

Os ydych yn ansicr, angen sesiwn adnewyddu a/neu eisiau’r cyfle i drafod elfennau 
ail ddilysu ar gyfer 2019 ymlaen, yna dyma’r gweithdy i chi.

Nid oes angen i chi fod yn aelod o’r RPS i fynychu’r sesiynau hyn, a fydd yn rhoi 
gwybodaeth gwerthfawr ar y broses ail ddilysu a’r adnoddau sydd ar gael yn 
ogystal â chyfle i rwydweithio gyda’ch cydweithwyr.

Wedi’i ddylunio  
ar gyfer: 
Holl weithwyr proffesiynol fferyllfa 
y mae gofyn iddynt gyflwyno eu 
cofnodion ail ddilysu.

Siaradwyr: 
>  Cynrychiolwyr o  

RPS Cymru/  
Hwyluswyr HEIW

12 September 2016

To:  Members of the Health, Social Care and Sport Committee

Inquiry into winter preparedness 2016/17

Introduction

1. The RPS is the professional body for pharmacists in Wales and across Great Britain. We 
are the only body that represents all sectors of pharmacy. We promote and protect the 
health and well-being of the public through the professional leadership and development 
of the pharmacy profession. This includes the advancement of science, practice, education 
and knowledge in pharmacy. In addition, we promote the profession’s policies and views 
to a range of external stakeholders in a number of different forums. 

2. We welcome the opportunity to contribute to the Health, Social Care and Sport 
Committee inquiry into winter preparedness 2016/17 and we are pleased that the 
Committee is prioritising this important area as part of its work programme.

3. The winter months are a very busy time for all health professionals including pharmacists 
working in community, primary care and hospital settings. Pressures are intensified in the 
winter due to the increased risk of poor health among the population, particularly the frail 
elderly and those people living with long term conditions such as diabetes and chronic 
obstructive pulmonary disease. 

4. Medicines are an important component of healthcare packages all year round but the 
need for vulnerable groups to access their medicines and to take them as intended is 
critical during the winter months, especially for vulnerable cohorts of the population. 
Prescribed medicines that are taken as intended by the prescriber can make a significant 
difference to patient care, helping patients to manage their health conditions effectively, 
stabilising their health and minimising the need for unscheduled and urgent care. 
Immunising vulnerable groups to help minimise the risks from influenza and advising the 
public about healthy living are also key issues for effectively managing winter pressures. 

5. Working alongside their health professional colleagues, pharmacists have a key role to 
play in helping patients and the NHS prepare for winter and in contributing to the broad 
endeavor to reduce pressures on unscheduled, urgent and emergency care. 

Royal Pharmaceutical Society 
2 Ash Tree Court
Woodsy Close
Cardiff Gate Business Park
Pontprennau
Cardiff 
CF23 8RW



mwy o ddigwyddiadau

Egluro Ail ddilysiad 
Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad

Amser 
Dechrau

Amser 
Gorffen Bwrdd Iechyd  

19W25 Caerfyrddin 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19N14 
Gwesty’r Oriel, Ffordd Dinbych Uchaf,  
Llanelwy, LL0 0LW 7.30pm 9.30pm BCUHB

19W26 Llandrindod 7.30pm 9.30pm Powys

19W27
Village Hotel, Ffordd Fabian,  
Abertawe, SA1 8QY 7.30pm 9.30pm ABMU

19E28 Caerdydd 7.30pm 9.30pm Cardiff & Vale

19N15
Gwesty’r Celt, Ffordd Bangor,  
Caernarfon, LL55 1AY 7.30pm 9.30pm BCUHB

19W28 Hwlffordd 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19E29
Bear Hotel, 63 Stryd Fawr,  
Pont-Faen, CF71 7AF 7.30pm 9.30pm Cardiff & Vale

5ed  
MEH/19

12fed  
MEH/19

20fed  
MEH/19

6ed  
MEH/19

19eg  
MEH/19

13eg  
MEH/19

26ain  
MEH/19

27ain  
MEH/19

Datblygiad Cymhwysedd a Sgiliau Personol

http://wcp.pe/19w25
http://wcp.pe/19n14
http://wcp.pe/19w26
http://wcp.pe/19w27
http://wcp.pe/19e28
http://wcp.pe/19e30
http://wcp.pe/19w28
http://wcp.pe/19e29


mwy o ddigwyddiadau

Egluro Ail ddilysiad 
Dyddiad Rhif y Cwrs. Lleoliad

Amser 
Dechrau

Amser 
Gorffen Bwrdd Iechyd  

19W41
Grŵp NPTC Campws Bannau Brycheiniog,  
Penlan, Aberhonddu, LD3 9SR 7.30pm 9.30pm Powys

19N20 
Gwesty Neuadd Rossett , Ffordd Caer,   
Wrecsam, LL12 0DE 7.30pm 9.30pm BCUHB

19E30
Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow, Ffordd 
Treherbert, Croesyceiliog, Cwmbran, NP44 2BZ 7.30pm 9.30pm ABUHB

19W31 Llanbedr Pont Steffan 7.30pm 9.30pm Hywel Dda

19E35a
HEIW, Tŷ Dysgu, Cefn Coed,  
Nantgarw, CF15 7QQ 7.30pm 9.30pm CTUHB

3ydd  
GORF/19

10fed  
GORF/19

4fed 
GORF/19

17eg  
GORF/19

11eg  
GORF/19

Datblygiad Cymhwysedd a Sgiliau Personol

http://wcp.pe/19w41
http://wcp.pe/19n20
http://wcp.pe/19e30
http://wcp.pe/19w31
http://wcp.pe/19e35a


Manylion Cyswllt Fferyllfa HEIW 

Margaret Allan 
Pharmacy Dean 
Margaret.Allan2@wales.nhs.uk

Charmaine Black 
Administrative Assistant 
HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

Bethan Broad 
Pre-registration Support Manager 
HEIW.PRP@wales.nhs.uk

Rebecca Carpenter 
Education Project Manager 
Rebecca.Carpenter4@wales.nhs.uk

Rebecca Chamberlain 
Education Officer 
Rebecca.Chamberlain2@wales.nhs.uk

Rachel Clemo 
Education Project Manager 
Rachel.Clemo2@wales.nhs.uk

Laura Doyle 
Pennaeth Fferyllydd   
Cyn-sylfaen Israddedig 
Laura.Doyle3@wales.nhs.uk

Joan Fothergill 
Office Manager 
Joan.Fothergill@wales.nhs.uk

Kath Hodgson 
Deon Cyswllt, Pennaeth Darpariaeth 
Rhaglen ac Arfer Sylfaen 
Kathryn.Hodgson2@wales.nhs.uk

Emma Llewellyn 
Education Project Manager 
Emma.Llewellyn3@wales.nhs.uk

Caroline Murphy  
Education Project Manager 
HEIW.PRP@wales.nhs.uk

Wendy Penny 
Pennaeth Hyfforddiant  
Technegydd Fferyllfa 
Wendy.Penny@wales.nhs.uk

Debra Roberts 
Deon Cyswllt, Pennaeth Datblygiad 
Rhaglen ac Arfer Uwch  
Debra.Roberts4@wales.nhs.uk

Michele Sehrawat 
Pennaeth Gweithlu, Cynllunio ac 
Ymgynghorydd Arfer 
Michele.Sehrawat@wales.nhs.uk

Kate Spittle  
Education Project Manager 
HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

Marcus Staff 
Administrative Assistant 
HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk
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Cyfeiriadau E-bost 

Ewch i’n gwefan yn 
www.HEIW.wales.nhs.wales

Er mwyn darparu gwasanaeth mwy effeithlon wrth ateb eich 
ymholiadau, defnyddiwch y cyfeiriadau e-bost canlynol:

Ar gyfer materion gwefan neu dechnegol:     HEIW.LearnTech@wales.nhs.uk 

Ar gyfer ymholiadau gan fferyllwyr cyn cofrestru:   HEIW.PRP@wales.nhs.uk

Ar gyfer ymholiadau technegydd fferyllol:     HEIW.PT@wales.nhs.uk

Ar gyfer ymholiadau Gwasanaethau Gwell:     HEIW.NESA@wales.nhs.uk

Ar gyfer ymholiadau ACPT neu Reoli Meddyginiaethau:  HEIW.ACPT@wales.nhs.uk

 

Os oes gennych ymholiad cyffredinol nad yw’n ymwneud ag unrhyw un o’r uchod, anfonwch e-bost 

HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk
(cliciwch ar “Read 

more” mewn Addysg 
Broffesiynol Fferyllol)

http://www.heiw.wales
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Tel/Ffôn: 03300 585 004 Email/Ebost: HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk
Website/Gwefan: www.heiw.nhs.wales

  www.facebook.com/wcppeHEIW

Health Education and Improvement Wales (HEIW)
Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)
Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ

   twitter.com/WCPPE_HEIW
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