GWELLA

Croeso

i rifyn cyntaf GWELLA. Rydym wedi creu’r daflen

wybodaeth hon yn benodol ar gyfer Contractwyr Fferylliaeth, gydag arweiniad
i’ch helpu wrth ddosbarthu presgripsiynau neu baratoi eich cofnodion i’w hanfon at y Gwasanaethau Gofal Sylfaenol er mwyn cael ad-daliad.
Rydym yn bwriadu cyhoeddi’r daflen yn rheolaidd, ac os oes gennych unrhyw
broblemau, argymhellion neu syniadau yr hoffech eu gweld mewn rhifynnau
eraill o GWELLA, mae croeso i chi roi gwybod i ni.
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Amdanom ni
Dechrau ym 1911, ac yn cael
ei redeg gan gwmnïau
yswiriant. 1.25 miliwn o eitemau bob blwyddyn,
cyfanswm cost = £30,000 gan
ddefnyddio papur a phensil.
Heddiw rydym yn prosesu
dros 78 miliwn o eitemau bob
blwyddyn, cyfanswm cost =
dros £690 miliwn.
Bellach, rydym yn prosesu o
luniau, ac mae awtomatiaeth
o 70%.

Mae’r Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yn isadran ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG
Cymru
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UB

DYCHWELIADAU PRESGRIPSIWN
ELECTRONIG - eDDYCHWELYD
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Cyflwynodd y GGS y system eDdychwelyd yn 2012, ac ar hyn o
bryd, mae dros 700 o gontractwyr fferylliaeth yn defnyddio’r
system. Mae’r system yn cynnig manteision o ran:

Diogelu data

Prydlondeb

Ecogyfeillgar

Costau adnoddau
Os ydych yn dal i dderbyn dychweliadau papur, os gwelwch yn
dda fod yn ymwybodol bod y cyfleuster hwn yn cael ei ddiddymu'n raddol dros y misoedd nesaf. Cysylltwch â'n Desg Gymorth
am fanylion pellach (manylion cyswllt tudalen 10)
Defnyddwyr eDdychwelyd—wrth ailgyflwyno eich ffurflenni
eDdychwelyd, sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

1. Atebwch yr eitem gywir—er mwyn eich helpu i weld pa eitem ar
y llun yw’r dychweliad, wrth i chi glicio ar ‘view’ neu ‘select’ (yn y
modd ‘multi-select’), bydd rhifau’r eitemau yn cael eu hamlygu
ewn lliwiau gwahanol.
2. Sicrhewch fod yr holl wybodaeth ofynnol yn bresennol a chywir.

3. Ni ddylech ailgyflwyno eDdychweliadau oni bai bod yr holl wybodaeth wedi ei fewnbynnu. Gall eDdychweliadau anghyflawn
neu heb eu hateb arwain at ad-dalu anghywir/hwyr.
4. Cyflwynwch eDdychweliadau yn fisol—gall eDdychweliadau
fod yn anodd i’r staff eu prosesu, yn enwedig os bydd sawl mis
yn cael eu cyflwyno ar unwaith.

ALLWCH CHI LEIHAU EICH DYCHWELIADAU?
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Ar gyfartaledd, rydym yn dychwelyd 7500 o eitemau i’w hegluro bob mis.
Yn rhifynnau nesaf GWELLA, byddwn yn rhoi argymhellion ar sut i leihau
eich dychweliadau er mwyn sicrhau bod eich taliadau yn gywir ac yn
amserol.
Y presgripsiwn sy’n cael ei ddychwelyd fwyaf aml yw:

RB01 - dosbarthu Cyffur Generig heb fod yn Rhan VIIIneu Gyffur

Pat-

ent.
Mae’r eitemau hyn yn cynnwys arnodi:


Generig heb fod yn Rhan VIII - Gweithgynhyrchwr/Cyfanwerthwr/
Cyflenwr/Brand gyda phris masnachu ar gyfer y pecyn a
ddefnyddiwyd am y nifer a ddosbarthwyd.



Cyffur Patent—Pris masnachu ar gyfer y pecyn a ddefnyddiwyd am y
nifer a ddosbarthwyd.

Gallwch leihau nifer eich eitemau RB01 trwy edrych ar Ran VIIIA Tariff
Cyffuriau’r mis presennol—os na restrir eitem generig, mae angen
arnodiad arnom.
NODER: Er mwyn sicrhau ad-daliadau cywir, mae’n hanfodol eich bod yn
nodi’n glir a yw’r pris ar gyfer pecyn neu ar gyfer y cyfanswm a ddosbarthwyd.
Os nad oes gennych gopi papur o’r Tariff Cyffuriau, gallwch weld Tariff
Cyffuriau Electronig y GIG ar y ddolen isod:
TARIFF CYFFURIAU AR-LEIN
Dyma restr o’r dychweliadau RB01 mwyaf cyffredin hyd at fis Rhafgyr
2016


PIGIADAU METHOTREXATE—POB CRYFDER



TABLEDI TRAMADOL M/R—POB CRYFDER
(ac eithrio 50mg)



TABLEDI METFORMIN A LINAGLIPTIN 850MG + .5MG



TABLEDI METFORMIN A LINAGLIPIN 1g + 2.5MG



TABLEDI PERAMPANEL 6 MG



TABLEDI PYRIDOXINE 20MG



CHWISTRELLI POER ARTIFFISIAL

O.N. Gall y rhestr hon newid o fis i fis wrth i eitemau gael eu
hychwanegu a’u dileu o’r Tariff Cyffuriau.

10 CAMGYMERIAD ARNODI A
CHYFLWYNO I’W HOSGOI

Tudalen 4

1. DROS-ARNODI
Mae’n gamdybiaeth gyffredin i feddwl na fyddwch yn cael yr ad-daliad cywir
os na fydd pob eitem a ddosbarthwyd yn cael eu harnodi. Does dim angen ichi
arnodi eitemau sy’n ymddangos yn Rhan VIIIA y Tariff Cyffuriau (sy’n rhestru’r
eitemau sy’n cael eu dosbarthu’n fwyaf aml, gyda’r prisiau a ddefnyddir ar gyfer talu) ac eithrio’r achosion canlynol:

Rydych wedi dosbarthu’r eitem yn rhannol (arnodwch y cyfanswm a
ddosbarthwyd a’i gyflwyno yn Grŵp 1A)

Mae’n eitem Categori C, a rhestrir mwy nag un maint pecyn
(arnodwch maint y pecyn a ddefnyddiwyd)

2. DRYSU RHWNG CYFFURIAU “ARBENNIG” (SPECIALS) A
CHYFFURIAU “A GAFWYD YN ARBENNIG” (“SPECIAL
OBTAINS”
Mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng eitemau yn y dosbarthiadau “arbennig” ac
eitemau “a gafwyd yn arbennig” – maen nhw’n bethau gwahanol. Mae eitemau a
gafwyd yn arbennig yn rhai nad yw’r cyfanwerthwr yn eu gwerthu fel stoc sylfaenol—sy’n golygu bod angen iddyn nhw archebu’r cynnyrch yn ôl yr angen. Gall
hyn olygu unrhyw fath o gynnyrch: meddyginiaeth, dyfais neu gynnyrch arbennig. Felly, peidiwch â rhagdybio bod pob eitem a gafwyd yn arbennig yn gynnyrch
arbennig didrwydded neu wedi’i fewnforio. Mae arnodi SP ar gyfer eitem a gafwyd
yn arbennig yn annilys, ond gallwch ei hawlio fel treuliau Allan o Boced.
Bydd eitemau arbennig didrwydded sy’n cael eu creu ar gyfer archeb benodol yn
dod gyda rhif gweithgynhyrchwr arbennig, sydd i’w weld ar Dystysgrif
Cydymffurfio/Tystysgrif Dadansoddi, a dylid cadw hwn ar safle’r fferyllfa. Bydd gan
gynnyrch wedi’i fewnforio rif trwydded mewnforio ar y gwaith papur atodol, tra
bydd eitemau a wnaed ar y pryd wedi eu creu yn y fferyllfa, fel arfer.
Gallwch weld a yw cynnyrch yn eitem arbennig didrwydded yn y

GEIRIADUR MEDDYGINIAETH A DYFEISIAU MEDDYGOL.

3. DDIM YN ARNODI CYNNYRCH ARBENNIG DIDRWYDDED YN LLAWN
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Bydd gwirio a restrir eitem presgripsiwn, cynnyrch arbennig didrwydded, neu
eitem wedi’i fewnforio yn Rhan VIIIB y Tariff Cyffuriau yn eich helpu i bennu
pa fath o arnodi fydd ei angen arnoch—mae rheolau gwahanol yn berthnasol
i gynnyrch arbennig wedi’u rhestru a heb eu rhestru.
Rhan VIIIB – Eitemau Arbennig Didrwydded Wedi’u Rhestru
Bydd angen arnodi’r canlynol yn unig:

Y nifer a ddosbarthwyd (pan fydd hyn yn wahanol i’r nifer a
roddwyd fel presgripsiwn).

Y llythrennau “SP” neu “ED” er mwyn hawlio’r ffi ffynhonnell o £20.

Cadarnhad o’r ffurflen fferyllol lawn a ddosbarthwyd.

Eitemau Arbennig heb Drwydded na restrir yn Rhan VIIIB
Mae angen arnodi’r canlynol ar gyfer yr eitemau hyn:







Y nifer a ddosbarthwyd dros faint y pecyn a ddefnyddiwyd e.e.
30/30
Pris y pecyn a ddefnyddiwyd (heb ostyngiadau ac ad-daliadau) e.e.
£30.00/pecyn o 100
Rhif trwydded arbennig MHRA neu rif mewnforio
Y llythrennau “SP” neu “ED”, er mwyn hawlio’r ffi ffynhonnell o £20.

4. HAWLIO FFIOEDD YCHWANEGOL AR GYNNYRCH ANGHYMWYS

Tudalen 6

Gallwch hawlio treuliau Allan o Boced (O.O.P) ar gyfer y canlynol:





Rhan VIIIA Dosbarth C,
Cynnyrch meddyginiaethol sydd ar gael yn barod y tu allan i
Ran VIIIA (gan gynnwys ACBS)
Eitemau Rhan IXB ac IXC

Rhaid arnodi’r llythrennau ‘O.O.P’, y cyfanswm rydych yn ei hawlio a
rheswm byr dros hawlio (e.e. postio a phacio), er mwyn derbyn y
taliad.
Gellir hawlio Llwyth wedi Torri ar gyfer:








Rhan VIIIA Dosbarth C,
Cynnyrch gyda’r maint pecyn lleiaf a restrir sy’n costio £50
neu fwy yn Rhan VIIIA Dosbarth A ac M
Cynnyrch meddyginiaethol sydd ar gael yn barod y tu allan i
Ran VIIIA
Eitemau Rhan IXB ac IXC
Cynhwysion a ddefnyddir i baratoi cynnyrch arbennig heb
drwydded (dosbarthu ar y pryd)

Bydd hawliadau ar gyfer Llwyth wedi Torri yn gofyn i chi arnodi:

Llwyth wedi Torri, Hawlio BB

Y nifer a ddosbarthwyd dros faint y pecyn a ddefnyddiwyd

Os oes angen, enw’r brand neu weithgynhyrchwr a chost y pecyn a ddefnyddiwyd i’r ddosbarthu. Gweler Ffigwr 1

fig.1
Dylid hawlio ffioedd ychwanegol ar gyfer cyflenwi blasau amrywiol dim
ond os yw’r sawl sy’n rhoi presgripsiwn wedi nodi blasau “cymysg” neu
“amrywiol”. Os yw’r presgripsiwn yn nodi “blas heb ei nodi”, ni fydd y
ffioedd ychwanegol yn cael eu talu.
PYNCIAU POETH GGS—ARWEINIAD AR FLASAU AMRYWIOL/BLAS
HEB EI NODI

5. ARNODI DYFEISIAU NA RESTRIR YN Y TARIFF CYFFURIAU
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Y dyfeisiau a restrir yn y Tariff Cyffuriau yn unig sydd â’r hawl i gael
eu cyflenwi ochr yn ochr â phresgripsiynau y GIG. Mae’n bosibl y
bydd sawl dyfais sy’n bodloni’r un disgrifiad generig â’r hyn a restrir
yn y Tariff Cyffuriau—yn yr achos hwn, arnodwch y presgripsiwn gyda’r eitem a gyflenwyd. Os ydych yn ansicr a oes hawl gan ddyfais i
gael ei ddosbarthu ar bresgripsiwn WP10, ewch i
GRONFA DDATA PWYLLGOR NEGODI’R GWASANAETHAU FFERYLLOL

6. ANGHOFIO NODI EITEMAU ‘NA DDOSBARTHWYD’
Dylid arnodi unrhyw eitem na ddosbarthwyd gyda’r llythrennau
“ND”, a’i chyflwyno yng Ngrŵp 1A. Gall peidio â dilyn y drefn hon
arwain at daliadau diangen.

7. PEIDIO Â GOSOD EITEMAU YNG NGRŴP 1A
Mae’n hollbwysig bod y presgripsiynau canlynol yn cael eu gosod yng
Ngrŵp 1A, er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu prisio fesul un gan drinwyr arbenigol:

Hawliadau Llwyth wedi Torri

Hawliadau treuliau Allan o Boced

Eitemau heb eu dosbarthu

Eitemau NCSO

Nifer a ddosbarthwyd yn wahanol i’r hyn a roddwyd fel presgripsiwn

Addasiadau wedi eu hysgrifennu â llaw ar yr wybodaeth presgripsiwn

Arnodi cynllun arbennig lleol (e.e. WRS)

Cyffuriau sy’n cael eu dosbarthu fel presgripsiwn generig ond
sy’n perthyn i frand ar y papur presgripsiwn (e.e.Salbutamol
Evohaler)

Eitemau ychwanegol a roddwyd fel presgripsiwn (e.e. diferydd)

Eitemau wedi’u hailgyflwyno

Presgripsiynau ysbyty, deintydd, presgripsiwn fesul tipyn, dosbarthu amlrodd a phob ffurflen arall (a chyfwerth) nad ydynt yn
safonol yn WP10 (e.e. ffurflenni cyfres FP10 yn Lloegr)
Dilynwch y ddolen i weld Arweiniad GGS ar Ddidoli a Chyflwyno:

FFERYLLIAETH GYMUNEDOL
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8. ARNODI ANEGLUR
Sicrhewch fod eich argraffwyr yn gweithio’n iawn, a newidiwch inc
eich argraffwyr yn rheolaidd. Er mwyn sicrhau bod y taliadau cywir
yn cael eu gwneud, mae’n hanfodol bod y manylion arnodi ar y
ffurflenni presgripsiwn yn eglur, heb fod yn wan a bod dim byd
wedi ei argraffu drostynt. Pan fydd yr wybodaeth arnodi yn anodd
ei darllen neu heb ei hunioni â’r eitem berthnasol, efallai bydd yr
eitemau’n cael eu talu’n anghywir neu’n cael eu dychwelyd heb
dâl.

9. ARNODI HEB EISIAU
Rhowch groes trwy unrhyw wybodaeth arnodi ddiangen e.e.
hawliadau llwyth wedi torri sy’n cael eu hargraffu gan systemau
arnodi yn awtomatig. Eitemau sydd â gwybodaeth arnodi
awtomatig gan gyfrifiadur fel brand patent, ond a gafwyd trwy gyflenwr/cyflenwr arbennig. Gweler ffigwr 2

fig.2

10. YSGRIFENNU YN Y BLWCH PRESGRIPSIWN NEU AR Y COD
BAR
Bydd gwybodaeth arnodi, ticiau neu farciau eraill yn y blwch presgripsiwn neu god bar y ffurflen bresgripsiwn yn gallu amharu ar allu’r meddalwedd Adnabod Nod Deallus a ddefnyddir gan y GGS i
brosesu’n gywir, gan arwain at ad-daliadau anghywir.
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Ymweld â’r Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
Awydd dod i weld sut mae eich presgripsiynau’n cael eu prosesu?
Mae’r ymweliadau’n rhyngweithiol ac yn cael eu harwain gan staff GGS sydd â
rhan uniongyrchol wrth dderbyn a phrosesu eich cyfrifon. Gallwch weld y
broses sganio ar waith a’ch presgripsiynau’n cael eu prosesu gan staff
profiadol a all ateb unrhyw ymholiadau.

Ydych chi am i ni ddod i’ch gweld chi yn eich safle chi?
Oes gennych chi unrhyw drafferthion yn ymwneud â:


Didoli a chyflwyno eich presgripsiynau misol.



Arnodi eich presgripsiynau.



Taliadau.



Dychwelyd.



Unrhyw ymholiadau neu arweiniad arall sydd ei angen.

Cysylltwch â’r Ddesg Gymorth a byddwn yn trefnu ymweliad gan aelodau staff
profiadol ar adeg sy’n gyfleus i chi.
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Dolenni i ragor o wybodaeth ddefnyddiol:
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
Fferylliaeth Gymunedol Cymru
PSNC

www.primarycareservices.wales.nhs.uk

02920 904030 Desg Gymorth GGS

prescribing.management@wales.nhs.uk

Mae’r Gwasanaethau Gofal Sylfaenol yn is-adran
ym Mhartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru
Tŷ’r Cwmnïau
Ffordd y Goron
Caerdydd
CF14 3UB

