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Croeso i ail rifyn GWELLA Yn y rhifyn
hwn, mae canllawiau ynghylch sut i
ddidoli a chyflwyno’ch cyfrif ac mae
gwybodaeth hefyd ynghylch sut i leihau
faint o eitemau y cânt eu dychwelyd.
Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau am beth y gallwn ni ei gynnwys
yn rhifynnau dyfodol GWELLA, rhowch
wybod inni.

Amdanom Ni
Ffurfiwyd yr isadran ym 1911 a chaiff ei rhedeg gan gwmnïau yswiriant.
Cost 1.25 miliwn o eitemau bob blwyddyn = £30,000 gan ddefnyddio
pen a phapur.
Heddiw, rydym yn prosesu dros 78 miliwn o eitemau bob blwyddyn sy’n
costio dros £690 miliwn
Rydym yn prosesu ar sail delweddau erbyn hyn ac mae 70% o’r broses
wedi ei hawtomeiddio.
Primary Care Services is a
division of the NHS Wales
Shared Services
Partnership
Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UB

Didoli a Chyflwyno Presgripsiynau

Beth sy’n digwydd i’ch
cyfrif?
Mae Tîm Sganio Dogfennau
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
yn ymdrin â Chyflwyniadau
Presgripsiwn. Mae’r tîm yn:
• Derbyn dosbarthiadau ac
yn cofrestru’ch cyfrif gan
ddefnyddio ffurflen WP34C
• Paratoi presgripsiynau ar
gyfer eu sganio
• Sganio presgripsiynau gan
ddefnyddio peiriant sganio
maint uchel IBML
t
• Wedyn, caiff eich cyfrif ei
anfon trwy feddalwedd
Adnabod Nodau’n Ddeallus
(ICR) er mwyn echdynnu’r
wybodaeth o godau bar
2drx
Gall peiriant sganio maint
uchel IBML brosesu dros
20,000 o bresgripsiynau bob
awr, a bwrw bod y sgriptiau
mewn cyflwr da.
Ar gyfartaledd, mae’r Tîm
Sganio Dogfennau yn sganio
180,000 o bresgripsiynau
bob dydd, sef 3.2 miliwn o
bresgripsiynau bob mis.
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Paratoi’ch Cyfrif Er Mwyn Ei Gyflwyno i GGS
Mae tua 717 o fferyllfeydd cymunedol yng Nghymru ac rydym yn derbyn
3.2 miliwn o ffurflenni presgripsiwn ar gyfartaledd bob mis. Mae paratoi
pob cyfrif er mwyn ei sganio a’i brosesu yn dasg enfawr.
Edrychwch ar y lluniau ‘cyn ac ar ôl’ isod - mae rhaid dadbacio a didoli’r
cynnwys fel ei fod yn barod i gael ei sganio, ac mae rhaid gwneud hynny
mewn byr o dro er mwyn ein galluogi i brosesu’ch cyfrifon a chyrraedd
targedau talu.

Cyn paratoi
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Ar ôl paratoi

Bydd y cyngor canlynol yn eich helpu i gael eich cyflwyniadau misol o hyn
i hyn:
Cyn

Ar ôl

• Cofiwch ddileu unrhyw nodiadau cleifion sydd ar y presgripsiwn
• Cofiwch ddileu unrhyw gorffynnau estron megis staplau, ond heb ddifrodi’r ffurflen
lle bo hynny’n bosibl
• Cadwch bresgripsiynau mor wastad â phosibl
• Sicrhewch fod pob presgripsiwn yn wynebu’r un ffordd i fyny
• Sicrhewch fod pob “eithriad” wedi’i gyflwyno yng ngrŵp 1A a marciwch bob grŵp
yn glir
• Sicrhewch fod y presgripsiynau wedi cael eu rhwymo a’u gosod mewn blwch o’r
maint iawn fel eu bod yn ddiogel wrth gael eu cludo. Triniwch eich cyflwyniad cyfrif
fel pe bai’n arian a sicrhewch eich bod wedi ei bacio’n ddiogel ac yn gadarn fel y
gall wrthsefyll ergydion, crafiadau a chael ei gam-drafod.
• Cwblhewch y ffurflen WP34C a’i mewnosod, a sicrhewch ei bod yn hawdd dod o hyd
iddi.
• • Rhowch y label PS â chod lliw ar y bocs a sicrhewch fod y cod PS wedi ei
ysgrifennu ar y label.
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Problemau Cyffredin
• Os bydd eich cyfrif yn cyrraedd
GGS yn hwyrach na’r 10fed o bob
mis, gall hyn olygu na chewch
chi flaendal - Sicrhewch fod eich
cyflwyniadau misol yn ein cyrraedd
cyn y 10fed o’r mis.
• Blychau heb labeli - cyfrifon
anhysbys
• Enw a chyfeiriad y sefydliad yn
anghywir - cyfrifon ar goll
• Blychau sydd wedi eu difrodi - risg
o dorri rheolau gwarchod data
• Ffurflen WP34C wedi ei chwblhau’n
anghywir
• Presgripsiynau’n rhydd mewn
blychau - cadwch y blychau’n
wastad ac yn ddiogel
• Grwpiau heb eu nodi’n glir
• Ffurflenni presgripsiwn sy’n
cynnwys staplau, sticeri a
gwybodaeth am y claf - Mae rhaid
dileu hyn oll cyn y gellir sganio’r
presgripsiwn
• Sawl Grŵp 1A wedi’u gadael yng
Ngrŵp 1
• Cyflwyno anfonebau, Tystysgrifau
Cydymffurfiaeth ac unrhyw
ffurflenni answyddogol eraill - nid
oes angen y ffurflenni hyn ar GGS.
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Dosbarthu Presgripsiynau

Dim ond yn ystod yr oriau hyn y bydd dosbarthiadau yn cyrraedd Tŷ’r
Cwmnïau 7:30am - 3:30pm (Llun - Gwener)
Tîm Sganio Dogfennau
Gwasanaethau Gofal Sylfaenol
4ydd llawr
Tŷ’r Cwmnïau
Crown Way
Caerdydd
CF14 3UB
Ffoniwch ymlaen llaw yn achos dosbarthiadau mawr (mwy na 10)
neu ffoniwch 02920 904031/32 os cwyd unrhyw broblemau eraill o ran
dosbarthiadau.
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Allwch Chi Leihau Faint o Bresgripsiynau a
Gaiff Eu Dychwelyd?
RB02 - Enw Cynnyrch y Ddyfais neu Union Eitem y Tariff Cyffuriau a
roddwyd
Mae llawer o ddyfeisiau generig sydd ond ar gael fel eitemau brand a
restrir yn Rhan IX y Tariff Cyffuriau Os yw RB02 wedi’i ddychwelyd atoch,
bydd rhaid ichi arnodi’r presgripsiwn â’r union eitem DT a roddwyd.
Gweler yr enghreifftiau isod:
Eitemau brand sydd ar gael yn y Tariff
Cyffuriau:

Inadine
Povitulle

Eitemau brand sydd ar gael yn y Tariff
Cyffuriau:

Acti-Fast, CliniFast, Comfifast,
Coverflex, Easifast, Flexifast, Fortuna
Fast, Tubifast
Eitemau brand sydd ar gael yn y
Tariff Cyffuriau:

Easifix K, K-Band, Knit Band,
Knit Fix

Eitemau brand sydd ar gael yn
y Tariff Cyffuriau:

BD Microfine Ultra, BD Viva
CarePoint, Glucject a llawer
mwy
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RB03 - Ffurflen Gyflwyno/Fferyllol
Caiff ffurflenni a ysgrifennwyd â llaw, a ffurflenni sydd heb y ffurf fferyllol,
eu dychwelyd yn aml.
Enghreifftiau nodweddiadol o RB03:
Ffurflenni fferyllol sydd ar gael:

Oral Lyophilisate (SF)
Orodispersible Tables (SF)
Orodispersible Tablets
Oral Suspension

Ffurflenni fferyllol sydd ar gael:

Caps (g/r granules)
Orodispersible Tablets

Cynhyrchion sydd ar gael yng
nghyfres Fortsip:

Bottle
Compact
Extra
Fruit etc

Cofiwch gynnwys pob arnodiad perthnasol ar bresgripsiynau
cyn eu cyflwyno i GGS. Mae hyn yn ein harbed rhag gorfod eu
dychwelyd atoch chi ac yn osgoi oedi cyn gwneud taliadau.
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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 inni ymweld â’ch safle chi?
Oes gennych chi unrhyw broblemau gyda’r canlynol:
•
•
•
•
•

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

Cysylltwch â ‘n desg gymorth (manylion cyswllt ar t.9) a byddwn yn trefnu i
aelodau o staff profiadol ymweld â chi ar adeg sy’n gyfleus i chi.
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Contact Information

Dolenni i ragor o wybodaeth
ddefnyddiol:
Gwasanaethay Gofal Sylfaenol
Fferylliaeth Gymunedol Cymru
PSNC
Wefan PCS
www.primarycareservices.wales.nhs.uk
PCS Helpdesk
02920 904030
PCS Helpdesk Ebost
prescribing.management@wales.nhs.uk

Primary Care Services is a division
of the NHS Wales Shared Services
Partnership
Companies House
Crown Way
Cardiff
CF14 3UB
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Os oes gennych chi unrhyw eitemau
newyddion ar gyfer ‘Gwella’ cysylltwch â
E-bost: julie.james4@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 904077
Dyluniwyd a Chynhyrchwyd gan Dîm Dylunio
Graffig Partneriaeth Cydwasanaethau Cymru

