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Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd 
ar gyfer cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer 
proffylacsis ffliw tymhorol sy’n torri allan 
mewn cartrefi gofal  

 
Cyflwyniad 
 
1. Mae’r Gwasanaeth Ychwanegol hwn o dan Gyfarwyddyd wedi ei anelu at 

bractisau meddygon teulu sy’n darparu gofal i unigolion mewn cartrefi gofal yng 
Nghymru. Mae’n ofynnol i fyrddau iechyd gynnig manyleb y gwasanaeth hwn i 
bractisau meddygon teulu. 
 

2. Cytunwyd ar y Gwasanaeth Ychwanegol hwn o dan Gyfarwyddyd rhwng 
Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Meddygon Teulu (Cymru) Cymdeithas Feddygol 
Prydain. Mae gofynion y gwasanaeth wedi eu cynnwys yn Atodiad A. 

 
Cefndir 
 
3. Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) wedi 

darparu canllawiau sy’n datgan y caniateir i oseltamivir a zanamivir gael eu 
defnyddio ar gyfer proffylacsis personau mewn grwpiau risg (gweler y diffiniadau 
ar dudalen 6 o’r canllawiau hyn) yn dilyn cysylltiad â pherson y mae ganddo 
salwch tebyg i ffliw, ar yr un aelwyd neu yn yr un lleoliad preswyl, pan fo ffliw ar 
led yn y gymuned.  
 
Yn unol â chanllawiau NICE, dylai proffylacsis gael ei ddyroddi os nad yw’r cyswllt 
wedi ei ddiogelu’n ddigonol drwy frechiad, hynny yw:  
- nid yw’r brechiad yn cydweddu’n dda â’r math o ffliw sydd ar led, neu  
- mae llai na 14 o ddiwrnodau wedi mynd heibio rhwng y brechiad a dyddiad y 
cysylltiad cyntaf â ffliw.  
 
Yn ogystal, mae’r canllawiau hefyd yn datgan, os yw’r unigolyn wedi bod mewn 
cysylltiad â ffliw fel rhan o achos lleol (megis mewn cartref gofal), y caniateir i 
broffylacsis gwrthfeirysol gael ei roi ni waeth beth fo’i statws brechu. 
 

4. Cytunwyd ar y Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd gan Lywodraeth 
Cymru a Phwyllgor Meddygon Teulu (Cymru), ac mae’n effeithiol o Ionawr 2018 
ymlaen.    

 
Cyfnod para a charfan y cleifion 
 
5. Yn ystod tymor y ffliw bydd meddygon teulu yn gweithredu canllawiau NICE gan 

ddarparu proffylacsis gwrthfeirysol i breswylwyr cartrefi gofal lle y gwyddys bod 
ffliw ar led neu y credir bod ffliw ar led, yn dilyn yr hysbysiad gan y Prif Swyddog 
Meddygol i ddechrau rhagnodi. Dylai meddygon teulu roi’r gorau i ddarparu 
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proffylacsis gwrthfeirysol i breswylwyr ar ôl cael yr hysbysiad gan y Prif Swyddog 
Meddygol i beidio â rhagnodi cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis. 
 

Cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis 
 
6. Caniateir i oseltamivir a zanamivir gael eu defnyddio ar gyfer proffylacsis, a bydd 

y dewis i ddefnyddio’r naill neu’r llall yn dibynnu ar statws iechyd y preswylydd, a 
nodweddion y prif fathau o ffliw sydd ar led. 
 
Tabl 1: Dewis cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis yn dilyn cysylltiad 
â ffliw 
 

 Os yw’r math o 
ffliw a nodir yn 
yr achos 
cyfeirio neu’r 
prif fath o ffliw 
sydd ar led yn 
risg is ar gyfer 
ymwrthedd i 
oseltamivir e.e. 
ffliw A (H3N2), 
ffliw B  

 

Os gwyddys bod 
y math o ffliw a 
nodir yn yr achos 
cyfeirio neu’r prif 
fath o ffliw sydd 
ar led yn risg 
uwch ar gyfer 
ymwrthedd i 
oseltamivir e.e. 
ffliw A (H1N1) 

Ar ôl cysylltiad â 
ffliw yr amheuir 
neu y cadarnheir 
bod ganddo 
ymwrthedd i 
oseltamivir 

Mewn perygl o 
gael ffliw 
cymhleth (ac 
eithrio cleifion 
sydd â system 
imiwnedd 
ddifrifol wan)  

Oseltamivir PO 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 48 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 48 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig 

Oseltamivir PO 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 48 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 48 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig 

Zanamivir INH 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 36 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 36 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig 

Cleifion sydd â 
system 
imiwnedd  
ddifrifol wan 

Oseltamivir PO 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 48 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 48 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig 

Zanamivir INH 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 36 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 36 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig. 
Os na allwch roi 
zanamivir INH, 
wedyn dylech roi 
oseltamivir PO 
unwaith y dydd 

Zanamivir INH 
unwaith y dydd 
am 10 niwrnod, 

dim ond os gellir 
dechrau’r therapi o 
fewn 36 awr i ddod 
i gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 36 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig. 
Os na allwch roi 
zanamivir INH, 
dylech drafod ag 
arbenigwr ac 
ystyried rhoi 
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am 10 niwrnod, 
os gellir dechrau’r 
therapi o fewn 48 
awr i ddod i 
gysylltiad â ffliw; 
neu ar ôl 48 awr 
yn dilyn cyngor 
arbenigol yn unig 

zanamivir dyfrllyd 
drwy ddefnyddio 
nebiwleiddiwr (heb 
ei drwyddedu) ar 
ôl cynnal asesiad 
risg unigol 

 
Mae dechrau proffylacsis gydag oseltamivir yn hwyrach nag 48 awr ar ôl dod i 
gysylltiad â ffliw, neu gyda zanamivir, yn hwyrach nag 36 awr ar ôl dod i gysylltiad 
â ffliw yn ddefnydd nad yw wedi ei gymeradwyo. Gallwch gael y cyngor arbenigol 
y cyfeirir ato yn y tabl hwn oddi wrth arbenigwr heintiau lleol megis feirolegydd.  
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Talu a dilysu 
 
7. Bydd practisau meddygon teulu yn cael taliad eitem gwasanaeth (IOS) mewn 

cysylltiad â phob claf cofrestredig sy’n preswylio mewn cartref gofal sy’n bodloni’r 
meini prawf cymhwystra a nodir uchod ac sy’n cael proffylacsis gwrthfeirysol yn 
ystod tymor y ffliw. Mae’r trefniadau talu fel a ganlyn: 
 

 £ 

IOS fesul claf 35 

Hyd at uchafswm fesul practis meddyg 
teulu, fesul cartref gofal o 

1000 

 
 

8. Ni fydd practisau meddygon teulu ond yn gymwys i gael taliad am y gwasanaeth 
hwn o dan amgylchiadau pan fo pob un o’r gofynion a ganlyn wedi eu bodloni. 

a. Roedd pob claf y mae taliadau yn cael eu hawlio mewn cysylltiad ag ef ar 
restr gofrestredig y practis meddyg teulu yn y clwstwr o bractisau adeg 
rhagnodi’r proffylacsis gwrthfeirysol. 

b. Rhagnododd y practis meddyg teulu o’r clwstwr y cyffuriau gwrthfeirysol i bob 
claf y mae taliad yn cael ei hawlio mewn cysylltiad ag ef. 

c. Ni chafodd y practis meddyg teulu unrhyw daliad oddi wrth unrhyw ffynhonnell 
arall mewn cysylltiad â’r cyffuriau gwrthfeirysol (os yw hyn wedi digwydd, yna 
caiff byrddau iechyd ad-hawlio unrhyw daliadau fel y nodir ym mharagraffau 
19.1 a 19.2 o’r Datganiad ar Hawlogaethau Ariannol1). 

9. Bydd y contractwr GMS yn cyflwyno un hawliad yn unig am daliad, ar ôl cael yr 
hysbysiad gan y Prif Swyddog Meddygol i beidio â rhagnodi cyffuriau 
gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis. Bydd y taliad hwn yn ôl-daladwy ac yn cael ei 
dalu ar y dyddiad cyntaf ar ôl i’r taliad gael ei awdurdodi y mae un o daliadau 
misol Swm Craidd y contractwr GMS yn dod yn ddyledus arno, yn unol â’r 
Datganiad ar Hawlogaethau Ariannol. 

Bydd y taliad yn cael ei bennu yn ôl nifer y cleifion yn seiliedig ar y tabl uchod, 
hyd at yr uchafswm fesul practis meddyg teulu, fesul cartref gofal.  
 

10. Mae byrddau iechyd yn gyfrifol am ddilysu ar ôl i daliadau gael eu gwneud. Gall 
hyn gynnwys archwilio hawliadau gan bractisau i sicrhau eu bod yn bodloni 
gofynion y gwasanaeth hwn.  
 

11. Nodir darpariaethau gweinyddol sy’n ymwneud â thaliadau o dan y gwasanaeth 
hwn yn Atodiad A. 

                                            
1
 Cyfarwyddydau Cyfarwyddydau i Fyrddau Iechyd Lleol ynghylch y Datganiad ar Hawlogaethau 

Ariannol 2013 (Saesneg yn unig).  
http://www.wales.nhs.uk/sites3/docopen.cfm?orgid=480&id=215584  

http://www.wales.nhs.uk/sites3/docopen.cfm?orgid=480&id=215584
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Atodiad A: Gofynion y gwasanaeth ar gyfer proffylacsis gwrthfeirysol 

 

Rhaid i gontractwyr meddygon teulu sy’n darparu’r gwasanaeth hwn: 

1. Cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod cofnodion meddygol cleifion y mae 
cyffuriau gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis wedi eu rhagnodi ar eu cyfer yn cael 
eu cadw’n gyfredol o ran meddyginiaeth, ac yn cynnwys o leiaf: 

a. Y dangosiad o ran defnydd 

b. Y dyddiad y dyroddwyd y presgripsiwn 

c. Unrhyw wrtharwydd i’r feddyginiaeth 

d. Unrhyw adweithiau niweidiol i’r feddyginiaeth 
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Atodiad B: Darpariaethau gweinyddol sy’n ymwneud â thaliadau o dan y 
Gwasanaeth Ychwanegol o dan Gyfarwyddyd 
 

1. Mae taliadau o dan y gwasanaeth hwn i’w trin at ddibenion cyfrifyddu a blwydd-
daliadau fel incwm gros y practis meddyg teulu yn y flwyddyn ariannol.   

2. Bydd y contractwr GMS yn cyflwyno un hawliad yn unig am daliad, ar ôl cael yr 
hysbysiad gan y Prif Swyddog Meddygol i beidio â rhagnodi cyffuriau 
gwrthfeirysol ar gyfer proffylacsis. Bydd y taliad hwn yn ôl-daladwy ac yn cael ei 
dalu ar y dyddiad cyntaf ar ôl i’r taliad gael ei awdurdodi y mae un o daliadau 
misol Swm Craidd y contractwr GMS yn dod yn ddyledus arno, yn unol â’r 
Datganiad ar Hawlogaethau Ariannol.  

3. Ni chaniateir i daliad o dan y gwasanaeth hwn, neu unrhyw ran ohono, gael ei 
wneud ond os yw’r practis meddyg teulu yn bodloni’r amodau a ganlyn: 

a. Rhaid i’r practis meddyg teulu roi ar gael i fyrddau iechyd unrhyw wybodaeth 
o dan y gwasanaeth hwn, y mae ei hangen ar fyrddau iechyd ac sydd gan y 
practis meddyg teulu neu y gellid disgwyl yn rhesymol i’r practis gael gafael 
arni, 

b. Rhaid i’r practis meddyg teulu wneud unrhyw ddatganiadau y mae’n ofynnol 
iddo eu cyflwyno (pa un a ydynt ar ffurf gyfrifiadurol neu fel arall) i System 
Gofrestru Exeter yn brydlon ac yn llawn; ac 

c. Rhaid i’r holl wybodaeth a ddarperir yn unol â’r paragraff hwn fod yn gywir.   

4. Os nad yw’r practis meddyg teulu yn bodloni un neu ragor o’r amodau uchod, 
caiff byrddau iechyd, o dan amgylchiadau priodol, gadw’r holl daliad yn ôl, neu 
unrhyw ran ohono, sy’n ddyledus o dan y gwasanaeth hwn ac sydd fel arall yn 
daladwy.   

 

 
 


