Remedy
Y Cylchlythyr i Gontractwyr Fferyllol

Chwefror 2019

Rhifyn 4

Croeso i bedwerydd rhifyn Remedy. Yn y rhifyn hwn mae gwybodaeth ddefnyddiol am
bresgripsiynau ar gyfer cyffuriau rheoledig, treuliau allan o boced, eitemau arbennig a
mwy. Os hoffech chi i ni drafod unrhyw faterion eraill, cysylltwch â ni.
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Presgripsiynau Ar Gyfer Cyffuriau Rheoledig
Rhaid i bresgripsiynau ar gyfer cyffuriau rheoledig Atodlenni 2 a 3 gynnwys y canlynol:
•
•
•
•

Dos
Ffurf fferyllol
Cryfder (lle y bo’n briodol)
Cyfanswm nifer neu unedau dos y cymysgedd mewn geiriau a ffigyrau

Os na fydd presgripsiwn ar gyfer cyffur rheoledig Atodlen 2 neu 3 yn cynnwys unrhyw un
o’r meini prawf uchod, rhaid ei ddychwelyd i’r presgripsiynydd i’w ddiwygio. Os byddwch
yn cyflwyno’r eitem hon ar gyfer taliad, caiff ei gwrthod a’i dychwelyd i chi – NA07.
Gweler yr enghreifftiau isod:
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Treuliau Allan O Boced
Peidiwch ag anghofio hawlio eich treuliau allan o boced misol! Ni fydd modd hawlio’r
rhain yn ôl-weithredol. Sicrhewch eich bod yn arnodi’r eitem yn glir.
Nid yw’r treuliau allan o boced ond yn ddilys ar gyfer yr eitemau canlynol:
•
•
•
•

Rhan VIIIA Categori C
Cynhyrchion meddyginiaethol sydd ar gael y tu allan i Ran VIIIA (gan gynnwys ACBS)
Rhan IXB
Rhan IXC

Camgymeriad cyffredin wrth hawlio treuliau allan o boced yw arnodi’r eitem â ‘SP’.
Rhoddir ffi sefydlog ‘SP’ am roi eitemau didrwydded arbennig ac eitemau didrwydded
sydd wedi eu mewnforio, ac mae’n drefniant gwahanol (gweler Rhan IIIA y Tariff
Cyffuriau). Gweler yr enghraifft isod:

Nid yw ‘SP’ yn ddilys ar gyfer cyffur trwyddedig categori C. Mae angen gwneud hawliad
allan o boced ar gyfer yr eitem hon.
Canllawiau Pwyllgor Negodi’r Gwasanaethau Fferyllol Ar Gyfer Treuliau Allan O Boced

Gofynion Eitemau Arbennig Ac Eitemau Sydd Wedi Eu
Mewnforio I’w Prosesu
Mae angen yr arnodiadau canlynol ar yr eitemau didrwydded nad ydynt yn Rhan VIII:
1. Maint y pecyn yr archeboch chi ohono
2. Pris yr anfoneb yn ôl maint y pecyn a oedd yn cynnwys y nwyddau
heb gynnwys gostyngiadau ac ad-daliadau
3. Rhif trwydded y gwneuthurwr neu’r mewnforiwr
4. Rhif batsien y meddyginiaethau didrwydded
Os bydd un o’r gofynion cyfreithiol hyn ar goll, caiff yr eitem ei dychwelyd RB23. Byddwch yn
derbyn galwad ffôn os byddwch yn ailgyflwyno eitemau i Wasanaethau Gofal Sylfaenol nad ydynt
wedi eu harnodi â’r wybodaeth hon, am fod angen yr wybodaeth arnom er mwyn prosesu’r taliad.
Bydd methu â bodloni’r gofynion yn golygu na fydd yr eitem yn cael ei phrosesu
ar gyfer taliad.
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Noder – Gallwch atal hyn rhag digwydd drwy arnodi eich presgripsiynau. Peidiwch ag
anghofio cynnwys eich arnodiad ‘SP’ neu ‘ED’ (ffi sefydlog ar gyfer pob eitem ddidrwydded
arbennig neu bob eitem ddidrwydded sydd wedi ei mewnforio).
Enghreifftiau o arnodiadau anghywir:
• Nid yw maint y pecyn
na’r rhif batsien wedi
eu harnodi
• Mae ‘XP £20’ yn
anghywir – ‘SP’ a
ddylai fod

• Nid yw rhif trwydded
y gwneuthurwr neu’r
mewnforiwr wedi ei
arnodi
• Nid yw rhif batsien
y feddyginiaeth
ddidrwydded wedi ei
arnodi
• Nid yw’r pris wedi ei
arnodi

Enghreifftiau o arnodiadau cywir:
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Rhan VIIIB – Trefniadau ar gyfer talu am feddyginiaethau didrwydded arbennig a
meddyginiaethau didrwydded wedi eu mewnforio
Eitem Arbennig yn Rhan 8 y Tariff Cyffuriau – Nid oes ond angen arnodi ‘SP’ neu ‘ED’.
Ar gyfer nwyddau arbennig sydd yn Rhan 8 y Tariff Cyffuriau ac sydd wedi eu presgripsiynu
ar ffurf hylif, bydd angen arnodi ffurf fferyllol restredig e.e. ‘oral susp’ neu ‘oral sol’ neu
faint pecyn rhestredig fydd yn nodi ffurf fferyllol restredig. Os bydd unrhyw un o’r rhain
ar goll, caiff yr eitem ei dychwelyd – RB03 (ffurf fferyllol).
Cywir:

Anghywir:
Yr eitem wedi ei
dychwelyd – RB03
(ffurf fferyllol)
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Styffylau
Diolch byth bod styffylau wedi cael eu dyfeisio, ond peidiwch â’u defnyddio ar eich
presgripsiynau.

Chwith: Gwerth
naw mis o styffylau
y mae’r Tîm Sganio
Dogfennau wedi
eu tynnu oddi ar
bresgripsiynau.

Dim ond y rhai rydym wedi dod o hyd iddynt wrth ddidoli yw’r rhain. Mae llawer yn cael
eu dal ym meltiau’r peiriannau sganio ac yn achosi iddynt rwygo. Mae hefyd yn arafu’r
holl broses.
Mae styffylau anweledig hefyd yn achosi nifer o broblemau. Er enghraifft, os bydd
presgripsiwn yn mynd yn sownd y tu ôl i bresgripsiwn arall, mae’n bosibl mai taliad am
un presgripsiwn fydd yn cael ei brosesu.
Mae clipiau metel mawr (‘bulldog clips’) yn ddewis gwell a gallwch eu defnyddio dro ar ôl
tro, sy’n golygu eu bod yn well i’r amgylchedd. Nid ydym yn gallu ailgylchu eich styffylau,
ac mae hyn yn gwneud y broblem dirlenwi y mae Prydain yn ei hwynebu yn waeth.

I’ch atgoffa: Penawdau Grŵp 1A
Peidiwch ag anghofio defnyddio pennawd Grŵp 1A ar frig eich grŵp eithriadau
gwahanol, a ddylai gynnwys y canlynol:
Eithriadau

Ffurflenni Presgripsiwn eraill

• Hawlio Llwyth wedi Torri
• Mae’r nifer a roddwyd yn wahanol i’r
nifer a bresgripsiynwyd
• Hawlio treuliau allan o boced
• Ni roddwyd yr eitem
• Arnodiad cynllun arbennig lleol e.e.
WRS
• Eitemau ychwanegol wedi eu hawlio
(e.e. diferwr)
• Eitemau NCSA neu NCSO
• Cyffur â brand ond cyffur sydd hefyd
wedi ei bresgripsiynu’n gyffredinol
wedi ei arnodi ar y presgripsiwn
• Mae diwygiad â llaw wedi ei wneud i’r
wybodaeth a ragnodwyd

• Ffurflenni ailgyflwyno
• WP10HP(AD) (Cyfran o gyffuriau
rheoledig gan yr ysbyty)
• WP10MDA (Cyfran o gyffuriau
rheoledig gan y meddyg teulu)
• Pob ffurflen WP10 ansafonol arall
gan gynnwys ffurflenni ar gyfer
meddyginiaethau amlroddadwy
• Pob ffurflen WP10 gyfwerth e.e.
Ffurflenni FP10 Lloegr
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Mae modd argraffu’r rhain drwy fynd i’n gwefan: www.primarycareservices.wales.nhs.uk

Cynllun Ansawdd A Diogelwch (Cymru)
Yn unol â Chynllun Ansawdd a Diogelwch (Cymru) (Rhan VIIIC y Tariff Cyffuriau), mae
angen i fferyllwyr ar gontract wirio’r wybodaeth am wasanaethau fferyllol yng Nghronfa
Ddata Fferylliaeth Cymru Gyfan (AWPD).
Cyn 1 Mawrth 2019, rhaid i fferyllydd cyfrifol y safle adolygu’r wybodaeth yn AWPD.

Cwestiynau cyffredin – NECAF/Choose Pharmacy
Pam ydw i’n gweld gwasanaethau yn NECAF nad ydw i’n hawlio amdanynt
mwyach wrth i mi ddefnyddio Choose Pharmacy?
Byddwn ni’n mewnforio pob hawliad a gaiff ei gyflwyno drwy Choose Pharmacy i NECAF
ar ddiwedd pob mis. Mae hyn er mwyn galluogi contractwyr i weld hawliadau’r mis
blaenorol a’ch galluogi chi i wirio unrhyw daliadau am y gwasanaethau a gafodd eu
darparu. Ni fydd NECAF yn eich galluogi i gyflwyno unrhyw hawliadau newydd os ydych
chi wedi cofrestru i ddefnyddio Choose Pharmacy.

Nwyddau Heb Glwten
Noder nad yw’r newidiadau diweddar i’r gwaith o bresgripsiynu nwyddau heb glwten
ond yn berthnasol i Loegr. Bydd fferyllfeydd yng Nghymru yn parhau i gael eu had-dalu
am yr eitemau hyn yn y ffordd arferol. Ni fyddwch yn derbyn ad-daliad am eitemau heb
glwten a gafodd eu nodi ar restr ddu y Tariff Cyffuriau cyn mis Rhagfyr 2018. Am ragor
o wybodaeth, ewch i Ran XVIIIA y Tariff Cyffuriau (Cymru).
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Ymweliadau â Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
Hoffech chi ddod i weld sut y caiff eich presgripsiynau eu prosesu?
Mae’r ymweliadau yn rhagweithiol
a chânt eu harwain gan staff GGS
sy’n derbyn ac yn prosesu’ch
cyfrifon. Cewch chi weld y broses
sganio ar waith ynghyd â
phresgripsiynau’n cael eu prosesu
gan staff profiadol, a byddant yn
gallu ateb unrhyw gwestiwn neu
ymholiad sydd gennych chi.
Hoffech chi i ni ymweld â’ch safle chi?
Oes gennych chi unrhyw broblemau gyda’r canlynol:
•
•
•
•
•

Didoli a chyflwyno’ch presgripsiynau misol
Arnodi eich presgripsiynau
Taliadau
Dychwelyd presgripsiynau
Unrhyw ymholiadau eraill neu gyngor pellach

Cysylltwch â’n desg gymorth a byddwn ni’n trefnu i aelodau o staff profiadol ymweld â
chi ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Manylion Cyswllt
Desg gymorth Gwasanaethau Gofal Sylfaenol

Swyddfa

E-bost: prescribing.management@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 904030

Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
Trydydd Llawr
Tŷ’r Cwmnïau
Crown Way
Caerdydd
CF14 3UB

Gwefan
www.primarycareservices.wales.nhs.uk/pharmacy-services

Cynhyrchwyd y daflen newyddion hon gan
Dîm Cyfathrebu PCWC nwssp.communications@wales.nhs.uk
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