Swyddfa Bangor | Bangor Office
11 Llys Castan | 11 Chestnut Court
Ffordd y Parc
Parc Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FH
Ffôn | Tel: 01248 679 284
Ebost | Email: admin@waleschc.org.uk
2 Ebrill 2019 / 2 April 2019
Annwyl Aelod / Dear Member
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yng Nghlwb Criced Bae
Colwyn, 77 Rhodfa Penrhyn, Llandrillo Yn Rhos, Bae Colwyn LL28 4LR, ar ddydd
Mawrth 9 Ebrill 2019 am 10.00yb., ac yna cynhelir Cyfarfod Arferol y Cyngor Iechyd
Cymuned.
Darperir lluniaeth o 9.30yb ymlaen.
Atgoffir yr Aelodau y dylent gofrestru eu presenoldeb wrth iddynt gyrraedd gyda’r
ysgrifenyddiaeth. Ar ôl cofrestru, bydd yr aelodau cymwys yn derbyn papurau pleidleisio i ethol
Cadeirydd ac Is-gadeirydd.
Darperir cinio ysgafn am tua 1.00yp. Gofynnir am eich presenoldeb.
………………………………………..
The Annual Meeting of North Wales Community Health Council will be held at Colwyn Bay
Cricket Club, 77 Penrhyn Ave, Rhos On Sea, Colwyn Bay, LL28 4LR, on Tuesday 9
April 2019 at 10.00am, followed by an Ordinary Meeting of the Community Health Council.
Refreshments will be provided from 9.30am.
Members are reminded to register their attendance on arrival with the secretariat. On
registration eligible members will receive ballot papers for election of Chair and Vice-Chair.
A light lunch will be provided at approximately 1.00pm. Your attendance is requested.
Yn gywir iawn / Yours sincerely

Geoff Ryall Harvey
Prif Swyddog / Chief Officer
_______________________________________________________________________________________________

Rydym yn croesawu gohebiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Os byddwch yn ysgrifennu atom yn Gymraeg byddwn yn
ateb yn Gymraeg, ni fydd hyn yn arwain at oedi wrth ymateb i'ch gohebiaeth
We welcome correspondence through the medium of both Welsh and English. If you write to us in Welsh we will answer in Welsh, this
will not lead to a delay in responding to your correspondence
Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yw enw gweithredol Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr
North Wales Community Health Council is the operational name of the Betsi Cadwaladr Community Health Council

Cadeirydd | Chair: Mr Mark Thornton

Prif Swyddog | Chief Officer: Mr Geoff Ryall Harvey
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CYFARFOD BLYNYDDOL CYNGOR
IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
CLWB CRICED BAE COLWYN,
77 RHODFA PENRHYN,
LLANDRILLO YN RHOS, BAE COLWYN LL28 4LR,
BORE MAWRTH, 09 EBRILL 2019
10.00 O’R GLOCH

RHAGLEN

Cynhelir y cyfarfod yn ddwyieithog gyda chymorth gwasanaeth cyfieithu ar y
pryd. Mae croeso i chi gyfrannu yn y Gymraeg neu’r Saesneg.
Gofynnir i’r Aelodau nodi y bydd hi’n bosib y byddwn ym mynd dros yr amser a
nodir ar y rhaglen.
Rhowch wybod i’r Cadeirydd cyn dechrau’r cyfarfod os oes gennych Unrhyw Fater Arall
i’w godi.
Darperir cinio ysgafn ar eich cyfer.
EITEM AR Y
RHAGLEN

AM19.01
AM19.02
AM19.03
AM19.04
19.04(1)
AM19.05
AM19.06

AM19.07

AM19.08
19.08(1)
AM19.09
19.09(1)
AM19.10
19.10(1)
AM19.11

EITEM

CROESO’R CADEIRYDD a CHYHOEDDIADAU
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
DATGANIAD O FUDDIANT
I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant gan unrhyw aelod o
safbwynt unrhyw eitem ar y rhaglen.
COFNODION
I dderbyn:Cyfarfod Blynyddol y CIC a gynhaliwyd ar 17 Ebrill 2018
MATERION YN CODI
ETHOL CADEIRYDD AM 2019/2020
Enwebiadau a dderbyniwyd:
1. Mr Mark Thornton
Egwyl fer i’r Swyddog Canlyniadau adrodd ar y canlyniad
ETHOL IS-GADEIRYDD AM 2019/2020
Enwebiadau a dderbyniwyd:
1. Dr Garth Higginbotham
Egwyl fer i’r Swyddog Canlyniadau adrodd ar y canlyniad
ADRODDIAD RHEOLAETH CICGC
Y Prif Swyddog i adrodd ar berfformiad 2018-2019
ADRODDIAD EIRIOLAETH CICGC
Adroddiad Cwynion Eiriolaeth 2018-2019
ADRODDIAD CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH A
HAWLIAU DYNOL CICCG
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol
2018-2019
UNRHYW FATER ARALL

ATOD

AMSER

10.00am

10.10am
Atod 01
10.15am
10.20am
Atod 02
10.25am
Atod 03
Yn llafar

10.30am

Yn llafar

10.45am
11.00am

Yn llafar

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yw enw gweithredol Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr
North Wales Community Health Council is the operational name of the Betsi Cadwaladr Community Health Council
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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru a
gynhaliwyd yng Nghlwb Criced Bae Colwyn, LL28 4LR
dydd Mawrth, 17 Ebrill 2018, 10.00 o’r gloch.
Cadeirydd: Mrs Jackie Allen (i eitem 18.16) Mr Mark Thornton (o eitem 18.17 ymlaen))
YN BRESENNOL:
PWYLLGOR LLEOL
CONWY

PWYLLGOR LLEOL
SIR DDINBYCH

Mrs M Baines
Miss J Baker
Cyng F Bradfield
Cyng P Capper
Mrs K Benton
Mrs E Edwards

Mrs N Cossey
Dr G Higginbotham
Cyng E Leighton-Jones
Mrs S Ramessur
Miss C Evans
Miss M Jones

Mrs H Randall
Mrs J Reeve
Dr S Roy
Mr R Williams
Mr M Theaker
Cyng E Wynne

PWYLLGOR LLEOL
SIR Y FFLINT

Mr M Boyle
Mrs J Harley

Ms L Harper
Mrs S Howard

Mr R Jackson
Mrs R Jones
Cyng D Mackie

PWYLLGOR LLEOL
GWYNEDD

Mrs M Buttigieg
Mr M Lloyd-Jones

Mrs M Jones
Cyng D Wyn Roberts

Mr M Thornton
Mrs M Williams

PWYLLGOR LLEOL
WRECSAM

Mrs J Allen
Ms E Burnham
Mrs C Hayward

Cyng F Hemmings
Mr D Phillips
Mrs N Tabern-Price

Mrs J Thomas
Mrs G Williams

PWYLLGOR LLEOL
YNYS MÔN

Mr A Dixon
Dr S Francis
Mr B Griffiths

Cyng R Griffiths
Miss V Monaghan

Cyng D Rees
Mr P Rendle

AELODAU
CYFETHOLEDIG
Staff

Dr A Drake-Lee

Mrs L Johnson

Mrs L Pike

Miss E Bacon
Mrs E Ellis
Ms A Hughes
Mrs R Hughes
Mrs C Jones
Mrs D Jones
Mrs J Scupham
Mrs C Williams
Mr Geoff Ryall-Harvey
Ms S Irlam
Mr G Williams

Eiriolydd Cwynion
Swyddog Gweinyddol
Rheolwr Swyddfa Eiriolaeth
Swyddog Rheoli (rhan)
Swyddog Rheoli
Eiriolydd Cwynion
Swyddog Gweinyddol
Dirprwy Brif Swyddog
Prif Swyddog
Ysgrifenyddiaeth
Cyfieithydd

YN MYNYCHU:

ARSYLLWR:

Mr Tom Brooks

YMDDIHEURIADAU:
CONWY

Mr P Edwards

SIR DDINBYCH

Mrs A Marshall
Dr T Matsuda

CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL

Mr K White

Mrs S Wright

17 Ebrill 2018
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SIR Y FFLINT

Mrs D Gill
Cyng P Rowlinson

GWYNEDD
YNYS MÔN
STAFF
DDIM YN BRESENNOL

Mr A Burgen

Cyng G Haynes

Ms A West

Mrs L Barker
Mrs B Davies
Cyng B Apsley
Ms K Bellis
Mr J Chorlton

Mr R Duffield
Mrs A Hughes
Cyng G Healey
Mr M Holmes
Cyng P Prendergast

Miss B Perkins
Mrs D Postle
Mr D Tarratt
Cyng D Wisinger

COFNOD

EITEM

AM18.11

CROESO A CHYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD
Croesawodd y Cadeirydd bawb oedd yn bresennol i’r cyfarfod. Atgoffodd y
rhai oedd yn bresennol fod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael a bod croeso
i gyfraniadau yn y Gymraeg.
 Anerchodd y Cadeirydd oedd yn gadael yr aelodau a nododd fod ei
thymor yn y swydd wedi bod yn gyfnewidiol gyda llawer o heriau i’w
goresgyn. Bu cyfnod o ansicrwydd yn swyddfa staff Bwrdd y CICau yng
Nghaerdydd, oedd bellach wedi ei ddatrys. Gofynnwyd i’r CICau ac
amryfal randdeiliaid i ystyried y Papur Gwyrdd oedd yn cynnig
newidiadau i ofal iechyd, wedi hynny daeth yn Bapur Gwyn:
Gwasanaethau sy’n Addas i’r Dyfodol oedd yn cynnig cael gwared ar y
CICau. Roedd aelodau a staff CICGC wedi lansio ymgyrch
gyhoeddusrwydd o ran y Papur Gwyn gan fynychu nifer fawr o
ddigwyddiadau cyhoeddus ar draws gogledd Cymru i godi
ymwybyddiaeth ac i annog cefnogaeth i gadw’r CICau. Roedd gwaith
yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu model newydd i’r CICau.
 Mynegodd y Cadeirydd ei diolch am waith y staff ac aelodau CICGC a
nododd fod gwahaniaeth go iawn wedi ei wneud i ofal iechyd yng
ngogledd Cymru.
 Aeth y Cadeirydd yn ei blaen i nodi ei diolch diffuant am y gefnogaeth a
dderbyniodd gan yr aelodau, yr Is-gadeirydd a’r Prif Swyddog a’r staff yn
ystod ei chyfnod yn y swydd.
 Diolchodd hefyd i ymgesiwyr swyddi Cadeirydd a’r Is-gadeirydd am eu
henwebiadau a dymunodd yn dda iddynt yn yr etholiadau.

AM18.12

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau ac maent fel y’i cofnodwyd.
DATGANIADAU O FUDDIANT
Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiant o safbwynt unrhyw eitem ar y
rhaglen.
COFNODION
Dosbarthwyd: Cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 11 Ebrill
2017

AM18.13
AM18.14

Penderfynwyd:
cywir o’r cyfarfod.

GWEITHREDU

Cymeradwyo cofnodion 11 Ebrill 2017 fel cofnod

CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
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AM18.15
AM18.16

MATERION YN CODI
Nid oedd unrhyw faterion yn codi.
ETHOL CADEIRYDD 2018-2019
Cyn mynd drwy’r broses etholiad, nododd y Prif Swyddog ei ddiolch personol
i’r Cadeirydd oedd yn gadael a chyflwynodd anrheg fach iddi fel
gwerthfawrogiad gan yr aelodau a’r staff.
Gadawodd y Cadeirydd y gadair a chynhaliwyd yr etholiad gan y Prif Swyddog.
Roedd enwebiadau wedi eu derbyn gan Ms Eleanor Burnham a Mr Mark
Thornton.
Gofynnwyd i’r aelodau cymwys i roi croes (‘X’) yn erbyn enw’r ymgeisydd yr
oeddent yn dymuno ethol i swydd y Cadeirydd ar y papur etholiad priodol gan
roi’r holl bleidleisiau yn y blwch etholiad.

AM18.17

O’r 45 pleidlais posib, dychwelwyd 45 papur pleidleisio.
Mr Mark Thornton: 30 pleidlais
Mrs Eleanor Burnham: 15 pleidlais
Penderfynwyd: Penodi Mr Mark Thornton yn Gadeirydd CICGC am
y cyfnod 2018-2019.
ETHOL IS-GADEIRYDD 2018-2019
Cadarnhaodd y Prif Swyddog bod tri wedi eu henwebu i swydd Is-gadeirydd
CICGC: Ms Eleanor Burnham, Mr Alan Dixon a Dr Garth Higginbotham. Y
drefn bleidleisio oedd un bleidlais. Gofynnwyd i’r aelodau cymwys i roi “1” yn
erbyn enw’r ymgeisydd yr oeddent yn dymuno ethol fel eu dewis cyntaf, “2” yn
erbyn eu hail ddewis, a “3” i’r trydydd dewis. O’r cofnod presenoldeb nodwyd
fod 47 yn bresennol, (cynnydd yn nifer y pleidleisiau cymwys am swydd y
Cadeirydd gan fod dau aelod wedi cyrraedd yn hwyr), ac felly nifer y pleidleisiau
oedd eu hangen i benodi Is-gadeirydd ar ôl y bleidlais gyntaf oedd 23 (y cwota).
Os na fyddai’r cwota yn cael ei gyrraedd ar y cyfrif cyntaf, byddai’r ymgeisydd
oedd yn derbyn y nifer isaf yn cael ei dynnu o’r cyfrif gyda nifer y pleidleisiau ail
ddewis i’r ymgeisydd oedd wedi ei dynnu yn cael eu trosglwyddo i’r ymgeiswyr
oedd ar ôl.
Yn dilyn y bleidlais gudd gan 47 o aelodau cymwys i bleidleisio, nid oedd unrhyw
bapurau wedi eu difethaf. Felly, nifer y papurau pleidleisio a ddychwelwyd oedd
47, gyda’r cwota yn 23. Ar ôl y cyfrif cyntaf, tynnwyd enw Mr Alan Dixon o’r
bleidlais a nifer y pleidleisiau ail ddewis oedd 13, a drosglwyddwyd i’r ymgeiswyr
oedd ar ôl.

CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
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ETHOLIAD IS-GADEIRYDD CYNGOR IECHYD CYMUNED
GOGLEDD CYMRU
Nifer y ffurflenni pleidleisio dilys: 47
Cwota: 23
Ymgeisydd
Eleanor
Alan
Garth
Cyfanswm
Burnham Dixon
Higginbotham

AM18.18
18.18(1)

Cyfrif 1af

19

Trosglwyddo
Pleidleisiau
Canlyniad
Canlyniad

3
22

13

15

47

10
25
Etholwyd

13
47

Penderfynwyd: Penodi’r Dr Garth Higginbotham yn Is-gadeirydd
CICGC am y cyfnod 2018-2019.
Aeth Mr Mark Thornton i’r Gadair gyda’r Dr Garth Higginbotham yn Isgadeirydd. Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am gefnogi ei benodiad yn
Gadeirydd Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ac aeth yn ei flaen i wneud
y sylwadau isod:
 Diolchodd i’r cyn Gadeirydd am ei harweiniad ac am y cyfarwyddyd a
roddwyd i CICGC.
 Diolchodd hefyd i’r holl ymgeiswyr am eu henwebiadau.
 Llongyfarchodd yr Is-gadeirydd newydd a diolchwyd i’r aelodau am
gymryd rhan yn y broses etholiadol.
 Nododd y Cadeirydd hefyd ei fod yn gobeithio parhau i arwain CICGC
yn yr un modd a’r cyn Gadeirydd a diolchodd i’r aelodau a’r staff am eu
cefnogaeth barhaus.
ADRODDIAD RHEOLI
Prif Swyddog i adrodd ar berfformiad 2017-2018
Cyflwynodd y Prif Swyddog, Mr Geoff Ryall-Harvey, adroddiad rheoli CIC am y
cyfnod 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018. Nodwyd y digwyddiadau a’r eitemau
isod a ystyriwyd gan y Pwyllgor Gwaith yn ystod y cyfnod yma:
Ebrill/Mai 2017
 Adroddodd y Dirprwy Brif Swyddog y cafwyd ymateb gwael i gais CIC i
‘arsylwi gyda hawl i siarad’ yn y Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus
 Adroddodd y Prif Swyddog y byddai cyllideb CIC am flwyddyn ariannol
2017-2018 am y chweched flwyddyn yn ddyraniad ariannol safonol.
 Gwaith Prosiect Cenedlaethol – Dementia Roedd CICGC wedi
cyflwyno’r ymateb ffurfiol i ymgynghoriad ‘Gyda’n gilydd i Gymru sy’n
Deall Dementia’ 2017-2022 ar ran mudiad CIC. Roedd drafft terfynol
Prosiect Cenedlaethol ‘Un Peth Syml’ wedi ei gwblhau.
 Gwasanaethau Wroleg – Cathetereiddio Hirdymor i Ddynion
Roedd y Cadeirydd, ynghyd â Christine Evans a’r Prif Swyddog, wedi
cyfarfod gyda Chyfarwyddwr Meddygol BIPBC am adroddiad beirniadol
CIC.
 Adroddodd y Dirprwy Brif Swyddog ar y cynnydd gyda’r digwyddiadau
ymgysylltu â’r cyhoedd oedd wedi eu cynllunio i Adolygiad Ockenden.
 Adroddodd yr Aelodau iddynt fynychu digwyddiadau is-bwyllgorau
Bwrdd y CICau.

CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL
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Gofynnodd y Prif Swyddog i’r aelodau i bwyso am ateb gan Fwrdd y
CICau i’r cais i ail ddechrau ymweliadau gyda Chartrefi Nyrsio a
Chartrefi Gofal.
 Cytunwyd ar flaen gynllun CIGC 2017-2018 gan y Pwyllgor Gwaith.
Mehefin/Gorffennaf 2017
 Papur Gwyn GIG – Gwasanaethu sy’n Addas i’r Dyfodol
Adroddodd y Prif Swyddog fod cyhoeddiad Papur Gwyn GIG wedi
cynnwys cynigion i gael gwared ar y Cynghorau Iechyd Cymuned. Roedd
yr aelodau yn eiddgar i ddefnyddio’r ymgynghoriad 12 wythnos i
ddylanwadu ar randdeiliaid allweddol. Datblygwyd rhaglen lawn o
ymgynghori cyhoeddus a phresenoldeb mewn prif ddigwyddiadau yng
ngogledd Cymru.
 Adroddodd y Prif Swyddog ar ymateb BIPBC i’r adroddiad ‘Un Peth Syml’
ar Ddementia
 Wroleg – Cyhoeddodd BIPBC bod rhagor o waith yn cael ei wneud i
fapio ac olrhain cleifion gyda cathetrau, ac roedd cynllun peilot yn
ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych. Byddai hyn yn cael ei arfarnu a’i
gyflwyno ar draws gogledd Cymru.
 Adolygiad Ockenden – Digwyddiadau Ymgysylltu - Roedd nifer
dda wedi mynychu’r digwyddiadau hyn a chafwyd gwybodaeth
amhrisiadwy. Mynegodd y Dirprwy Brif Swyddog ddiolch Ms Ockenden
am y cymorth a’r gefnogaeth a gafodd gan CICGC.
Awst/Medi 2017
 Papur Gwyn O ganlyniad i ddigwyddiadau ymgysylltu allanol a
gynhaliwyd gan staff ac aelodau CICGC yn ystod misoedd yr haf,
derbyniwyd nifer sylweddol o ymatebion i’r Papur Gwyn ac roeddent i
gyd yn gwrthwynebu’r cynigion i gael gwared ar y CICau.
 Cyfarfu’r Cadeirydd a’r Prif Swyddog gyda bron y cyfan o’r ACau a’r ASau
dros ogledd Cymru yn ogystal ag Arweinwyr Cynghorau. Roedd hybu
CICau’r Alban fel model i CICau Cymru wedi bod yn gamgymeriad mawr.
 Cyflwynodd gogledd Cymru ei ymateb ei hun i’r Papur Gwyn a
chyfrannodd at ymateb Bwrdd y CICau.
 Roedd pryder am y diffyg ymgysylltu cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru
wedi ei nodi ac o ganlyniad cynhaliwyd 8 digwyddiad cyhoeddus ar hyd a
lled Cymru yn yr wythnos olaf cyn i’r ymgynghoriad ddod i ben. Roedd
presenoldeb yn wael oherwydd diffyg rhybudd ac roedd pryder difrifol am
ansawdd yr ymgysylltu.
Hydref/Tachwedd 2017
 Wroleg Diolchodd Cyfarwyddwr Meddygol BIPBC i CICGC am godi
pryderon, ac nid oedd graddau’r pryderon wedi eu gwerthfawrogi yn
flaenorol.
 Sganiau mpMRI Roedd CICGC wedi cysylltu â chleifion oedd wedi
talu yn breifat am sganiau mpMRI i ganser y prostad gan nad oeddent yn
cael eu cynnig ar hyn o bryd gan BIPBC. Caiff y sganiau hyn eu cynnig gan
Fyrddau Iechyd eraill yng Nghymru ac nid oes yn rhaid i’r cleifion dalu.
Dechreuodd CICGC ei ymgyrch i’r sgan fod ar gael am ddim cost i
gleifion yng ngogledd Cymru.


Ymweliadau Nyrsio a Gofal Cartref Ysgrifennodd y Prif Swyddog at
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Fwrdd y CICau yn mynegi pryder yr aelodau nad oedd unrhyw ymateb
i’r cais i ail-ddechrau ymweld â chartrefi nyrsio a chartrefi gofal.
Rhagfyr 2017/ Ionawr 2018
 Wroleg – Cyhoeddodd BIPBC ddatblygiad llwybrau wroleg, cofrestrau
catheter a phrotocolau newydd i dreialon heb gatheter ynghyd â defnydd
gweithredol o gofnodion electronig i gleifion gyda catheterau.
 CICGC Presenoldeb a Statws ar Fyrddau Gwasanaeth
Cyhoeddus - adroddodd y Dirprwy Brif Swyddog ei bod wedi cysylltu
â’r holl Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i egluro statws CIC o ran
presenoldeb. Roedd yr ymatebion a dderbyniwyd yn amrywiol ac yn
dangos lefel amrywiol pob Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus o ran eu
gwaith.
 Cyfarfu’r Prif Swyddog a’r Tîm Eiriolaeth gyda Grŵp Teuloedd Tawel Fan
i esbonio’r broses ‘Gweithio i Wella’ ac i gynnig cymorth CIC. Bu’r CIC
hefyd yn hwyluso cyflwyniad gan AvMA (Action against Medical Accidents)
ar faterion/dewisiadau cyfreithiol.
 Papur Gwyn - Roedd Cadeirydd Bwrdd y CICau a’r Prif Weithredwyr
wedi cyfarfod gydag Ysgrifennydd y Cabinet am y Papur Gwyn.
Awgrymwyd nad oedd cael gwared â’r byrddau bellach yn sicr ac roedd
trafodaethau am ddyfodol y CICau wedi bod yn gadarnhaol a chalonogol.
 Sganiau mpMRI – Roedd CICGC wedi ysgrifennu at Ysgrifennydd y
Cabinet am sganiau MP-MRI cyn-biopsi gan amlygu nad oeddent ar gael i
gleifion yng ngogledd Cymru yn y GIG, gan ofyn i ystyriaeth gael ei roi i
ariannu hyn drwy Lywodraeth Cymru.
 Roedd yr ymateb a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet wedi bod yn llawn
cydymdeimlad i anghenion cleifion gogledd Cymru a nododd unwaith fod
NICE wedi cymeradwyo sganiau mpMRI, byddai’n disgwyl i hyn gael ei
ddefnyddio fel dull diagnostig ar draws Cymru. Ni fyddai hyn yn digwydd
tan ganol 2019 a byddai’n golygu y byddai gogledd Cymru wedyn yn cael
trafferth i recriwtio gweithwyr clinigol medrus oedd eu hangen i
weithredu’r canllawiau.
 Ymatebodd CICGC i Ymgynghoriad Rhestr Perfformwyr
Meddygon Teulu, gan argymell mai’r dewis gorau a’r mwyaf synhwyrol
oedd opsiwn 3 h.y. newid y Rheoliadau i ganiatáu i Feddyg Teulu gael ei
restru yn awtomatig ar Restr Bwrdd Iechyd Cymru os yw eisoes ar restr
perfformwyr mewn rhan arall o’r DU, heb fod angen cyflwyno cais na
darparu gwybodaeth berthnasol a dogfennau. Tynnwyd sylw’r holl
awdurdodau lleol, cynghorau tref, plwyf a chymuned yng ngogledd
Cymru hefyd at yr ymgynghoriad gan ddarparu papur briffio iddynt.
 Ymweld â Chartrefi Nyrsio a Chartrefi Gofal - yn dilyn cyngor
cyfreithiol pellach, cytunwyd y gallai’r CICau ymweld â chartrefi nyrsio
ble darperir gofal GIG. Byddai’r Prif Swyddog yn cydgysylltu gyda CIW i
ddatblygu protocolau priodol.
Chwefror / Mawrth 2018
 Presenoldeb CIC ar Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus. Nid
oedd unrhyw ymatebion pellach wedi eu derbyn gan unrhyw Fwrdd
Gwasanaeth Cyhoeddus. Cytunwyd y byddem yn cysylltu yn
uniongyrchol gyda’r Cadeiryddion.
 Protocolau Ymweld Cenedlaethol– Hysbysodd CIC gogledd Cymru
CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
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Bwrdd y CICau y byddai’n parhau i graffu gwasanaethau iechyd yng
ngogledd Cymru fel yr amlinellir yn y Rheoliadau sydd mewn grym ar hyn
o bryd, gan fod yr aelodau yn ystyried ei bod yn amhriodol rhagdybio
unrhyw newidiadau cyfreithiol na fyddant efallai yn cael eu gweithredu fel
a ddisgwylir.
 Cytunwyd ar Gynllun Gweithredol CIC Cymru 2018- 2019 ar ffurf
drafft a disgwylid am ragor o wybodaeth ar themâu prosiectau
cenedlaethol Bwrdd y CICau; sef:
 Cynaliadwyedd Meddygon Teulu
 Oedi gyda Throsglwyddo Gofal
 Cyfathrebu a Gwybodaeth
 Papur Gwyn – ar hyn o bryd;
 Ychydig iawn oedd yn wybyddus am fodel y CICau yn y dyfodol
 Nid yw hi’n eglur os bydd unrhyw newidiadau na beth fydd y newidiadau
 Nid oes gan y Cynulliad amser deddfwriaethol oherwydd Brexit
 Sganiau mpMRI – adroddodd y Prif Swyddog fod cwestiynau wedi eu
gofyn yn y Cynulliad am yr annhegwch fod y sganiau yma ddim ar gael
gan GIG yng ngogledd Cymru.
 ‘Paramedic 2 Trial’ – Adroddodd y Prif Swyddog ei fod wedi
ysgrifennu at Brif Swyddog Gweithredol y Gwasanaeth Ambiwlans yn
gofyn am adroddiad llawn am y Treial ‘Paramedic 2’. Hysbysodd yr
aelodau mai dim ond 1170 breichled i beidio cymryd a gyflwynwyd a
hynny i boblogaeth o dros 27,000,000.
Materion sy’n parhau – 2017/18
 Roedd CIC gogledd Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb,
Amrywiaeth a Hawliau Dynol manwl a bydd yn cyflwyno’r rhaglen
hyfforddiant i’r cynllun a gwaith datblygu yn unol â’r cynllun.
 Roedd CIC gogledd Cymru wedi cynnal ymweliad gofal sylfaenol â
Meddygfa Meddyg Teulu yn ystod y cyfnod
 Rydym yn parhau i weithio gyda Thîm Trawsnewid Gofal BIPBC i
ddiweddaru a gwella ein ffurflenni ymweld a’r dulliau o adrodd ar ein
canfyddiadau i’r Bwrdd Iechyd – gyda chanlyniadau cadarnhaol.
Cyfryngau Cymdeithasol
 Roedd CIC gogledd Cymru wedi ymgymryd â phrosiectau cenedlaethol i
sicrhau bod yr holl CICau yng Nghymru gyda phresenoldeb dwyieithog
ar y cyfryngau cymdeithasol (yn cynnwys hyfforddi staff allweddol).
Roedd hyn yn cynnwys Twitter, Facebook ac Instagram.
 Ein presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol ein hunain yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf;
Tudalen Twitter CIC
 Rhwng y 1af Ebrill 2017 a’r 31 Mawrth 2018, derbyniodd CICGC 234 o
ddilynwyr newydd ar Twitter – cyfanswm nifer y dilynwyr Twitter
bellach yw1448.
 Postiwyd 494 o negeseuon trydar gan CICGC rhwng 1af Ebrill 2017 a’r
31 Mawrth 2018 – i gyd yn ddwyieithog ac maent yn rheolaidd yn cael eu
hail-drydaru gan felly gyrraedd cynulleidfa ehangach na dim ond ein
dilynwyr.
 Cafodd neges trydar CICGC ei throsglwyddo i amserlen cyfrif Twitter
(cyfeirir ato fel ‘impression’) 418,800 gwaith.
CYNGOR IECHYD CYMUNED GOGLEDD CYMRU
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Facebook
Mae gan CICGC 312 o ddilynwyr ar hyn o bryd sydd yn rheolaidd yn
hoffi ac yn rhannu postiadau a sylwadau CIC.
 Mae nifer y defnyddwyr Facebook sydd wedi gweld ein postiadau o
ganlyniad i gael eu rhannu gan ein dilynwyr wedi cyrraedd 180,226 o
bobl.
Nododd Miss Christine Evans ei phryder parhaus am y diffyg eglurder o ran nifer
y cleifion gyda catheter oedd ar hyn o bryd ar restrau aros; roedd y mater yma
yn cael ei ddilyn drwy’r Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau.
Nododd Mrs Menna Williams y gwaith oedd wedi ei wneud o ran monitro
ysbytai cymunedol ar hyd a lled gogledd Cymru..
Diolchwyd i’r Prif Swyddog am ddarparu adolygiad cynhwysfawr o’r flwyddyn.
ADRODDIAD EIRIOLAETH CICGC
Adroddiad Eiriolaeth Cwynion 2017-2018
Roedd Mrs Debra Jones, Eiriolydd Cwynion, yn Swyddfa Bangor yn bresennol.
Adroddodd Mrs Jones am yr isod o ran y gwasanaeth eiriolaeth annibynnol am y
cyfnod 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018:
 Am y cyfnod 2015-2016 derbyniwyd 387 o bryderon; aeth 227 ymlaen i
fod yn gwynion ffurfiol.
 Am y cyfnod 2016-2017 derbyniwyd 375 o gwynion; aeth 201 ymlaen i
fod yn gwynion ffurfiol.
 Am y cyfnod 2017-2018, derbyniwyd 410 o gwynion; hyd yma roedd 189
yn gwynion ffurfiol. Er bod hyn yn edrych fel pe tai nifer y cwynion wedi
gostwng, roedd 54 eto yn agored o hyd ac eto i’w cyflwyno i’r corff
perthnasol a heb eu cynnwys ar hyn o bryd yn y ffigyrau cyffredinol.
 Caiff yr achosion yma eu galw yn Cyn benderfyniad lleol sy’n cynnwys
pryderon ble fo gwaith paratoi wedi ei ymgymryd os oedd y cwynydd yn
dymuno bwrw ymlaen.
 Roedd yr amser a gymerwyd gan BIPBC i ymateb i gwynion wedi gwella - yn ddiweddar gyda’r ymatebion cyntaf a dderbyniwyd – gyda’r amserlen
30 diwrnod yn cynyddu. Gallai’r gwelliant yma fod o ganlyniad i
newidiadau staff a chyflwyno Pennaeth Pryderon ymhob YDC.
 Cyflwynwyd Gwasanaeth Cynghori (PASS) yn Ysbyty Glan Clwyd ym mis
Gorffennaf 2017; roedd y tîm yn ceisio datrys problemau cyn pen 48 awr
gan felly ostwng nifer y pryderon oedd yn cael eu codi fel cwynion
ffurfiol.
 Er enghraifft, esboniodd Mrs Jones fod CIC wedi bod yn gysylltiedig â
chwyn a godwyd gan aelod o staff BIPBC oedd heb gael penderfyniad er
ei bod yn gweithio i’r tîm cwynion, ac fe gymerodd 19 mis cyn darparu’r
ymateb cyntaf i’r gŵyn gan BIPBC.
Aeth yr achos ymlaen i’r
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus ac fe nododd yntau nifer o
fethiannau clinigol difrifol.
 Roedd yr Ombwdsmon wedi penodi uwch ymchwilwyr i weithio gyda
byrddau iechyd ar draws Cymru i ddarparu cymorth a threfniadau
ymarferol i wella trafod cwynion, drwy ofyn am dystiolaeth am ble roedd
gwelliannau wedi eu gwneud.
 Rhaid cyfeirio cwynion at yr Ombwdsmon cyn pen 12 mis i’r digwyddiad
neu 12 mis wedi i’r cwynydd ddod yn ymwybodol o’r materion maent yn
dymuno cwyno amdanynt, er mewn rhai achosion gellid defnyddio


AM18.19
18.19(1)
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disgresiwn.
O ran sut mae’r gwasanaeth eiriolaeth annibynnol CICGC wedi gwneud
gwahaniaeth cadarnhaol, roedd y cymorth a roddwyd i gwynydd wedi ei
nodi. Roedd enghraifft a roddwyd yn disgrifio sut yr aeth cwynydd yn
feichiog gan ddioddef o hypothyroidism. Wedi iddi siarad gyda’i meddyg
teulu a’i bydwraig cafodd wybod nad oes angen newid y dogn o thyroxin
tan iddi fod yn 12 wythnos yn feichiog. Roedd sgan 10 wythnos wedi
dangos fod y baban wedi peidio prifio ac fe gollodd y cwynydd y baban.
Wedi i’r cwynydd wneud rhagor o waith ymchwil fe welodd fod canllaw
NICE yn dangos fod angen cynyddu dognau thyroxine yn ystod
beichiogrwydd o 30 – 50 % ac roedd gan Ymddiriedolaethau a rhai
Byrddau Iechyd ganllaw penodol ar gyfer gofal merched sydd a
hypothyroidism yn eu beichiogrwydd. Llwyddodd y cwynydd i ganfod bod
gwahaniaeth mawr yn y gofal a dderbyniwyd ar draws nifer o bractisiau
Meddygon Teulu yng ngogledd Cymru ac i roi beichiogrwydd y cwynydd
mewn perygl diangen a fedrai fod wedi ei osgoi.
Nid oedd y Bwrdd Iechyd yn gallu dweud os y byddai’r canlyniad wedi
bod yn wahanol pe byddai’r wraig wedi derbyn dogn uwch o thyroxine
yn ystod ei beichiogrwydd cynnar, er hynny, cytunodd y Bwrdd Iechyd i
greu polisi ar hypothyroidism mewn beichiogrwydd yn unol â Chanllaw
NICE ac roedd hyn yn y broses o’i ddatblygu. Fe wnaeth y Bwrdd Iechyd
hefyd gymryd camau dioed gan anfon neges ebost at benaethiaid yr holl
dimau cymunedol fel bo gwybodaeth a chyfarwyddyd yn cael eu
dosbarthu ar unwaith i’r holl fydwragedd cymunedol a bod y gofynion a’r
newidiadau yn cael eu rhannu gyda phob meddygfa Meddyg Teulu.
 Nid oedd pob cwyn yn gymhleth yn glinigol ac roedd rhai cwynwyr yn
ddiolchgar i gael cyfle i rannu eu profiad neu i dderbyn ymddiheuriad gan
y corff dan sylw.
 Pan fo achos yn cau a ble fo materion sydd efallai angen eu dilyn
ymhellach, mae gwasanaeth eiriolaeth CICGC hefyd yn darparu papurau
briffio i’r Pennaeth a’r Dirprwy Bennaeth ble fo materion yma’n cael eu
rhannu gyda AGIC, GIG Cymru, Ysgrifennydd y Cabinet neu lythyrau at
y Bwrdd Iechyd a sefydliadau perthnasol eraill i amlygu unrhyw feysydd
ble fo pryder pellach, sicrhau bod camau gweithredol yn cael eu cymryd
neu fod argymhellion yn cael eu dilyn.
 Roedd arolygon yn cael eu hanfon wrth gau achos. Mae eiriolwyr wedi
derbyn adborth cadarnhaol ar ffurf canmoliaeth a chydnabyddiaeth bod y
gwasanaeth yn gweithio’n dda; weithiau mae peth dryswch gyda’r
adborth am sut mae’r Bwrdd Iechyd wedi delio â’r gŵyn.
 Mae eiriolwyr yn parhau i hybu’r gwasanaeth os ydynt yn cael
gwahoddiad, drwy roi cyflwyniadau ar eu gwaith fel eiriolwyr cwynion a
Gweithdrefn Cwynion GIG ac mae gwahoddiad blynyddol i gyfrannu at
hyfforddiant myfyrwyr ysgrifenyddion meddygol yng ngholeg Llandrillo.
 Mae eiriolwyr hefyd yn mynychu nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu yn
ystod 2017-2018.
Mewn ymateb i gwestiynau a dderbyniwyd, cafwyd y sylwadau isod:
 Mae cyfeirebau i’r gwasanaeth eiriolaeth yn dod o nifer o sefydliadau ac
mae’n bosib olrhain yn union o ble daw'r cyfeirebau hyn.
Diolchodd y Cadeirydd i Mrs Jones am fynychu’r cyfarfod ac am ddarparu’r
adroddiad am waith y gwasanaeth eiriolaeth am y cyfnod 1 Ebrill 2017-31
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AM 18.20
18.20(1)

AM18.19

Mawrth 2018.
ADRODDIAD CYDRADDOLDEB, AMRYWIAETH A HAWLIAU
DYNOL CICGC
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol 2018-2019
Cafwyd y sylwadau isod gan Ms Linda Harper, Cadeirydd y Grŵp Ymgysylltu ac
Ymgynghori, am CICGC yn cwrdd â’i ddyletswyddau o ran cydraddoldeb,
amrywiaeth a hawliau dynol am y cyfnod 1 Ebrill 2017 – 31 Mawrth 2018.
 O ran y cynllun Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol (EDHR),
roedd gwaith wedi ei wneud ar lefel genedlaethol; roedd CICGC wedi
ymateb i archwiliad Diverse Cymru i’r Cynllun yn ogystal ag ymateb i
Adroddiad Cydraddoldeb Bwrdd y CICau. Ar hyn o bryd, nid oedd
unrhyw ymateb wedi ei dderbyn gan yr un o’r ddau sefydliad o safbwynt
adborth CICGC.
 Roedd Bwrdd y CICau wedi cynnig fod cynllun EDHR CICGC yn cael ei
dynnu o Gynllun Gweithredol CICGC am 2018-2019, er hynny, roedd
rhai ymrwymiadau dan y Ddeddf Cydraddoldeb a gofynnwyd am eglurder
gan Brif Swyddogion Gweithredol Bwrdd y CICau, eto nid oedd hyn
wedi ei dderbyn.
 Roedd y cynllun EDHR am 2018-2019 a’r camau gweithredu ynddo yn
gysylltiedig â safonau cenedlaethol Bwrdd y CICau a’r prosiectau
cenedlaethol.
 Roedd Fframwaith Gweithredu Cymru 2017-2020 yn nodi nifer o gamau
gweithredu roedd yn ofynnol i CIC eu cwrdd o ran EDHR, y cyfeirir
atynt yn y cynllun EDHR am 2018-2019.
 Yn fwy diweddar cytunwyd y byddai CICGC yn cefnogi’r Rainbow
Alliance i sicrhau bod ymwybyddiaeth LGBTQ yn rhan o’n gwaith. Bydd
rhagor o fanylion yn cael eu rhannu.
 Roedd cynllun EDHR 2018-2019 wedi ei gefnogi gan y Grŵp Ymgysylltu
ac Ymgynghori.
 Nodwyd hefyd fod yr hyfforddiant mewnol wedi ei deilwra a’i gyflwyno
gan Ms Harper i’r aelodau i gyd dros gyfnod 2018-2019.
Diolchodd yr Is-gadeirydd i Ms Linda Harper am yr adroddiad am y cyfnod 1
Ebrill 2017-31 Mawrth 2018 a chanmolwyd y gwaith oedd wedi ei wneud i
sicrhau fod CICGC yn ymgymryd â’i ddyletswyddau yn effeithiol o ran
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol.
UNRHYW FATER ARALL
Nid oedd unrhyw faterion eraill.
DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF MEETING
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol dydd Mawrth 17 Ebrill 2018, 10.00 o’r gloch
Clwb Criced Bae Colwyn, Llandrillo yn rhos, LL28 4LR.
Daeth y cyfarfod i ben am 11.45 o’r gloch

CADEIRYDD

……………………………………………….

DYDDIAD

……………………………………………....
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DERBYNIWYD 18 MAWRTH 2019
Mark Thornton: Datganiad i Gefnogi Enwebiad yn Gadeirydd CICGC - 2019/20.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, fel Cadeirydd CICGC, rwyf wedi gweithio gan ddylanwadu ar
BIPBC ac eraill i sicrhau darpariaeth gofal iechyd diogel, effeithiol i bobl gogledd Cymru.
Mae darparu gofal iechyd effeithiol i bobl gogledd Cymru yn parhau yn heriol iawn gyda’r Bwrdd
Iechyd yn parhau mewn ‘Mesurau Arbennig’ am bedwaredd flwyddyn. Oherwydd pryder
Llywodraeth Cymru am hyn bûm i, Is-gadeirydd CIC a’r Prif Swyddog yn rhoi tystiolaeth i
Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Llywodraeth Cymru i amlygu’r meysydd hynny y cred BIPBC sydd
wedi gwneud cynnydd annigonol i gyfiawnhau tynnu’r Bwrdd Iechyd o’r mesurau hynny.. Rwyf
wedi cael cyfarfodydd rheolaidd gyda Chadeirydd newydd y Bwrdd Iechyd i godi’r pryderon
hynny a ddaeth i’n sylw gan y cyhoedd, cleifion ac Aelodau. Yn ychwanegol, rwyf wedi parhau i
fynychu cyfarfodydd QS&E BIPBC i gyflwyno safbwynt y cleifion i’r fforwm hwnnw.
Mae ein gweithgareddau ymweld a monitro yn parhau i fod ymysg yr uchaf gan y CICau yng
Nghymru. Fel aelod o Fwrdd CICau Cymru rwyf wedi parhau i ddatgan fod yn rhaid i unrhyw
gorff newydd ‘Llais y dinesydd’ fydd yn lle’r CICau gael o leiaf yr un pwerau a sydd gennym yn
awr i barhau yn effeithiol, yn enwedig yr hawl i ymweld a mynd i gyfleusterau ble darperir gofal
iechyd. Disgwylir cyhoeddi deddfwriaeth ddrafft yn ystod yr haf ac rwyf i a’r Prif Swyddog yn
bwriadu siarad gyda Aelodau’r Cynulliad i amlygu unrhyw drafferthion posib neu fanteision wrth
newid i’r corff newydd.
Gyda’r materion yma’n flaenllaw yn ystod y flwyddyn a ddaw, rwyf yn gobeithio y bydd yr
Aelodau yn fodlon fy nghefnogi fel y medraf barhau yn swydd y Cadeirydd am ddeuddeng mis
arall.

Mark Thornton
295 o eiriau
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DERBYNIWYD 7 MAWRTH 2019
Cais am swydd Is-gadeirydd CIC Gogledd Cymru
Datganiad cefnogol.
Bu fy ngyrfa yn y maes addysg (prifysgol, polytechneg ac ysgol) ac yn fwy
diweddar bûm yn gweithio gyda Estyn, Arolygwyr Ysgolion Cymru. Pan
oeddwn yn gweithio i Estyn roeddwn yn arolygu ysgolion a cholegau ar hyd
a lled Cymru, gan gasglu a mesur tystiolaeth a dod i farn am ansawdd a
safonau’r sefydliadau gyda fy nghydweithwyr. Roedd fy nghyfrifoldebau yn
cynnwys cynllunio a rheoli arolygiadau ac archwiliadau, cadeirio
cyfarfodydd gan adrodd ar ganfyddiadau, yn llafar ac yn ysgrifenedig. Am
ddwy flynedd bûm hefyd yn golygu Adroddiad Blynyddol y Prif Arolygydd.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fel Is-gadeirydd rwyf wedi cefnogi Cadeirydd
CICGC wrth gynllunio strategaeth, cadeirio cyfarfodydd yn lleol a mynychu
cyfarfodydd llywodraethu a chyfarfodydd gwaith CIC yng Nghaerdydd.
Rwyf yn rhan o’r gwaith i arfarnu perfformiad CIC ac yn ddiweddar rwyf
wedi cadeirio cyfarfod cyhoeddus am y bwriad i gau meddygfa cangen
Meddygon Teulu.
Rwyf wedi gwasanaethu fel Is-gadeirydd a Chadeirydd Pwyllgor Lleol
Conwy. Am nifer o flynyddoedd rwyf wedi arwain Grŵp Ymgynghori o’r
aelodau sy’n darllen ac yn rhoi sylwadau ar ymgynghoriadau cenedlaethol,
a pharatoi ymatebion drafft i swyddogion.
Rwyf yn gallu rheoli fy amser a’m gwaith yn annibynnol, ond mae gennyf
hefyd brofiad o weithio mewn tîm, rhannu sgiliau, gwybodaeth a sylwadau i
gyrraedd amcanion a gytunwyd.
Mae gennyf berthynas dda gyda staff uwch BIPBC sy’n gwybod y byddaf yn
eu cefnogi pan fyddant yn cynllunio ac yn darparu gwelliannau gwasanaeth
ond ddim yn cuddio rhag eu beirniadu pan fo safonau yn wael neu fod
gwelliannau yn rhy araf.
Mae gennyf restr lawn o gyfarfodydd, pwyllgorau a grwpiau CIC sy’n
cyfarfod gyda chleifion a’r cyhoedd yn rheolaidd, gan gynnal ymweliadau ag
ysbytai, meddygfeydd a fferyllfeydd.

Garth Higginbotham

250 o eiriau

NWCHC AGM Meeting Papers 09 April 2019
Page 17 of 20

Atod / Enc 04

NWCHC EDHR Action Plan – Update 3
April 2018 – March 2019
Actions and Links to
CHC Standards /
National Priorities

Date and / Names or
or Focus Group

1.Monitor and review
progress of this EDHR
Action Plan via the
Engagement & Consultation
Group.

16 April
2018

Links to standards:

27 June
2018
25
September
2018

9 /10
National Priority:
Communications

30 January
2019
30 April
2019

Progress Update

Engagement Plan has been approved
&
and updates are given at
Consultation each meeting.
Group

New area “Sensory Loss”
identified for further work.
Sensory Loss survey
development
enhancements / links to
BCUHB Patient
Experience Team
established
January meeting
arranged to finalise
survey and approach.
Survey completed for trial
that was undertaken in
February. Re-named
“Communication” survey.
Final amendments and
delivery strategy will be
agreed at meeting on 30
April.

2. Continue to raise EDHR
awareness by:
- induction of new members
- applying EDHR principles
to all CHC activities
- Equality impact assessing
(EqIA) our products and
activities.

This commitment has
been applied as far as
possible to the first 2
bullet points.
Direction waited from
Cardiff re EqIA – none
received
As above

1
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Links to standards:
1/2/3

As above

National Priority:
Communications
3. Continue to review
monitoring and visiting
practice and paperwork to
identify opportunities for
enhancement and
improvement, including
embedding EDHR.
Links to standards:

Work will
continue
throughout
the year on:

LH / CW +

Care Watch
– children’s
services

Liaison with

BCUHB
colleagues

Ongoing – new Care
Watch forms agreed at
VAM and CEG.
Completed

V&MG

-GP Watch

1/3/4/5

GP “Managed Practice”
Report completed August
2018 – see below.

National Priorities:
Communications
GP Sustainability
4. Ensure locally produced
CHC communications,
including the Strategic Plan
and national themes, reports
and marketing materials
demonstrate best EDHR
practice.

Ongoing –
Continuation LH / CW
of work in
and all
progress
members

EDHR Report included
in Annual Operational
Plan.
Accessibility issues
addressed in local
communications.

National Priority:

“Rainbow Alliance”
LGBTQ+ commitment
made clear via pin
badges disseminated to
all members

Communications

Stickers on order

Links to standards:
3/4

5. Work in partnership with
the EDHR team at BCUHB
on common areas of interest
that help ensure better
outcomes for patients by: -

April 2018
Onwards

- attending relevant groups
2
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e.g. Strategic Equality
Forum, EDHR Scrutiny Task
and Finish and EDHR
Stakeholder groups;
Wayfinding Group

LH / CW /
JD
Other
members as
required

- responding to relevant
consultations and EqIAs
- contributing to subject
specific meetings and
forums when relevant
- working collaboratively with
BCUHB on mutually
beneficial actions / projects

All groups attended, and
input given on a number
of topics e.g. mental
health; bowel screening;
group TORS.
Via the Scrutiny Group
and individually e.g.
Urology Strategy.

Ongoing as necessary.

Managed
GP practice
evaluation

Survey undertaken and
report, including
recommendations,
published August 2018.

Links to standards:
6/7/8

Communications

CHC has been pro-active
in escalating GP practice
move problem re Flint
Health Centre.

GP sustainability

Move has taken place.

National Priorities:

BCUHB Timeline re 2020
three year equality plan
identifies proposed
consultation with
NWCHC.
6. Contribute to the national
CHC work on “Continuous
Engagement” if required.

JA / LH /
CW

Nothing required at this
stage.
As above.

Links to standards:
2 / 7 / 10
National Priority:
Communications
7. Continue to ensure that
there is a written update re
EDHR at all Full Council
Meetings.

17 April

LH / CW

Draft Plan given to
members for approval.
No report owing to lack of
response to draft plan
3
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Links to standards:

3 July

from Cardiff.

National Priority:

9 October

Report update given.

Communications

22 January
2019

Report update given

4 / 9 / 10

Report update given

9 April
8. Write EDHR section for
annual report and issue
briefing notes when
necessary.

End of May
2019

CW/LH

Links to standards:
9 / 10
National Priority:
Communications

Comments
Work continues to embed EDHR considerations into all activities. A detailed
programme identifying how the “Communication” survey, that addresses sensory
loss, will be agreed at the meeting of 30 April.
A new plan for April 2019 – March 2020 has been produced. It will be reviewed
quarterly as usual. It will also take into account the details of the bill that is expected
mid-June, that should detail the structure of the body that will replace the CHC
across Wales.
Linda Harper
March 2019
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