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EITEM

GWEITH
RED

CROESO
Croesawodd y Cadeirydd bawb oedd yn bresennol i'r cyfarfod.
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau ac fe'u cofnodwyd
DATGANIADAU O DDIDDORDEB
Ni chofnodwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.
AR GYFER TRAFODAETH
Gwasanaethau Fasgwlaidd BIPBC
Siaradodd y Prif Swyddog â'r eitem hon a gwnaeth y sylwadau canlynol cyn
gwahodd sylwadau'r aelodau;
• Fel y nodwyd yn y cyfarfod blynyddol, dylai'r Gweinidog fod yn
ymwybodol o'r materion y mae BIPBC yn eu hwynebu mewn
perthynas â gwasanaethau fasgwlaidd.
• Mae angen i'r Gweinidog nawr ddangos sut y bydd y cynnydd o ran
cyflawni 9 argymhelliad adroddiad Coleg Brenhinol y Llawfeddygon
(RCS) yn cael ei ddeddfu a'i fonitro.
• Bydd camau gweithredu yn deillio o'r 'digwyddiadau byth' a
adroddwyd yn ddiweddar; bydd angen i'r Gweinidog hefyd ddangos
y camau gweithredu a'r cynnydd y mae BIPBC wedi'u cymryd i
unioni a mynd i'r afael â chamau o'r fath.
• Mae angen cynllun clir o gymorth sy'n plotio amserlenni a
chanlyniadau mesuradwy i ddangos bod BIPBC, yn ei rôl fel
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Gweinidog, yn cael eu dal yn atebol am sicrhau bod gwasanaethau
fasgwlaidd yn glinigol gadarn ar gyfer cleifion Gogledd Cymru.
Derbyniwyd y sylwadau canlynol gan yr aelodau a oedd yn bresennol:
• Ystyrir mai'r cam i gleifion sydd angen gofal cymhleth i gael eu trin
yn Lerpwl tra bod BIPBC yn rhoi ymyriadau ar waith yw'r peth
cywir i'w wneud.
• Mae pryder y bydd llawfeddygon yng Ngogledd Cymru yn colli
profiad llawfeddygol gwerthfawr yn ystod y cyfnod hwn. Nodwyd
bod cymorth yn cael ei ddarparu i BIPBC gan rwydwaith fasgwlaidd
Lerpwl mewn sawl maes gan gynnwys darparu gofal ar gyfer
anghenion gofal cymhleth a mentora a hyfforddiant i wella
galluoedd. Bydd staff o Lerpwl hefyd yn darparu ôl-ofal unwaith y
bydd y cleifion wedi dychwelyd i Ogledd Cymru.
• Er gwaethaf y trefniadau tri mis gyda rhwydwaith fasgwlaidd Lerpwl,
deallir y byddai'r rhaglen gymorth ar waith am gyfnod hirach; gyda
chanllawiau a goruchwyliaeth barhaus yn cael eu rhoi i'r
llawfeddygon fasgwlaidd.
• Deellir y bydd rhywfaint o waith yn cael ei wneud gan BIPBC i asesu
galluoedd a chymwyseddau ei lawfeddygon fasgwlaidd i gyflawni
gweithdrefnau, gyda rhaniadau llafur yn cael eu gwneud yn unol â'r
sgiliau a'r cymwyseddau.
• Roedd BIPBC wedi nodi y byddai pecyn cymorth yn cael ei gynnig i
gleifion a gofalwyr y cleifion hynny y byddai eu gofal yn cael ei
ddarparu yn Lerpwl; byddai'r Prif Swyddog yn ceisio eglurder
ynghylch yr hyn a oedd wedi'i gynnwys yn y pecyn cymorth.
• Cadarnhawyd bod ASau Gogledd Cymru wedi cael eu gwerthuso'n
llawn o bryderon CICGC gyda gwasanaethau fasgwlaidd.
• Teimlwyd bod rhaniad gwleidyddol mewn cysylltiad â gwasanaethau
iechyd yng Nghymru
• Teimlai'r Aelodau a oedd yn bresennol na allai'r Gweinidog
ymwrthod â'i chyfrifoldebau mewn perthynas â gwasanaethau
fasgwlaidd, y nodwyd eu pryderon ers blynyddoedd lawer
Gwasanaethau Iechyd Meddwl BIPBC
• Mae darparu gwasanaeth iechyd meddwl yn y Gogledd yn faes arall
sy'n peri pryder
• Mae nifer y cleifion mewnol iechyd meddwl sy'n cyflawni
hunanladdiad yn cynyddu er gwaethaf ymyriadau cynharach.
• Roedd Adroddiad Doyle fel y'i cyhoeddwyd yn gyhoeddus gyda
Phapurau Diogelwch a Phrofiad Ansawdd BIPBC wedi cael ei
dynnu'n ôl o'r parth cyhoeddus ar gais y Crwner.
• Mae BIPBC wedi paratoi cynllun adfer gwasanaethau iechyd
meddwl 4 cam. Er bod cam un y cynllun wedi'i weithredu, mae'r 3
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cham sy'n weddill yn cael eu hystyried yn newid i'r gwasanaeth sy'n
gofyn am ymgysylltu ac ymgynghori; mae'r protocol newid
gwasanaethau gofynnol yn cael ei baratoi. Caiff hwn ei gyflwyno i'r
Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau ac i'r Pwyllgorau Lleol i'w drafod
a'i ystyried.
• Deellir, er y byddai BIPBC yn dymuno rhoi'r gorau i garfanau
cymysg o gleifion, nid yw'r practis hwn wedi dod i ben.
Chwaraeodd hyn ran arwyddocaol yn hunanladdiad diweddar claf
yng Ngogledd Cymru.
• Holodd yr aelodau a yw BIPBC yn ymgynghori ag adroddiadau cyn
derbyn gan asiantaethau fel yr heddlu.
• Mae'n siomedig adrodd ychydig o ddim cynnydd mewn perthynas â
gwasanaethau iechyd meddwl ar hyn o bryd pan fydd adroddiadau
blaenorol gan gynnwys Adroddiad Holden, Adroddiad Flynn a
Threlái, Adroddiad Ockenden ac yn awr Adroddiad Doyle yn
dangos yr un pryderon o flynyddoedd lawer yn ôl.
• Atgoffwyd yr aelodau bod cyn Prif Weithredwr Dros Dro BIPBC
wedi rhoi sicrwydd i Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Llywodraeth
Cymru bod pob un o argymhellion Adroddiad Holden wedi cael eu
gweithredu; mae Adroddiad Doyle yn darparu tystiolaeth gredadwy
gref nad yw hyn yn wir.
• O ran y Grwpiau Ymyrraeth a Dargedir, nododd y Cadeirydd fod
lleygwyr yn mynychu'r rhain; ni wyddys pa brofiad sydd ganddynt o
wasanaethau iechyd meddwl, felly ni wyddys a oes trosolwg
boddhaol o'r adroddiadau a'r cynnydd a gyflwynwyd. Cyn i gamau
gweithredu gael eu datblygu a'u cymeradwyo, mae angen tystiolaeth
gadarn bod camau gweithredu a gwelliannau wedi'u gwneud.
• Nododd yr Is-gadeirydd ei bryder ynghylch y diffyg cynnydd o ran
ailddatblygu Uned Ablett; mae cyfarfodydd y grŵp ailddatblygu wedi
cael eu canslo dro ar ôl tro. Ymgymerodd y Prif Swyddog i godi'r
mater hwn gyda'r Gweinidog.
Dychwelyd i Weithgaredd Llawn CICGC
• Oherwydd ymddangosiad a mynychder straen Omicron o'r
coronafeirws, nid oedd wedi bod yn bosibl ailddechrau ymweld ac
ymgysylltu CICGC dros y misoedd diwethaf
• Mae'r aelodau'n awyddus i ailgychwyn ymweliadau cyhoeddedig â
lleoliadau iechyd meddwl. Mae'r Prif Swyddog wedi ysgrifennu at
uwch staff Bwrdd Iechyd Prifysgol BIPBC i ofyn am gyngor
ynghylch mesurau rheoli heintiau y bydd angen eu dilyn. Mae
BIPBC yn cefnogi'r ymweliadau hyn a bydd yn amlinellu'r mesurau
rheoli atal heintiau mewn ymateb llawn i CICGC.
• Mewn trafodaethau diweddar gyda BIPBC, clywodd CICGC fod y
Bwrdd Iechyd ar lefel rhybudd 3 ac ar hyn o bryd yn gweithredu
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ar orchymyn aur. Er bod y cyfraddau marwolaeth yn gostwng mae
nifer y cleifion â Covid yn cynyddu gyda llawer ohonynt yn profi'n
bositif wrth gael eu derbyn am fater nad yw'n gysylltiedig â
COVID.
Gwahoddwyd holl aelodau CICGC i fynychu cyfarfod ar y cyd o'r
Grŵp Ymweld a Monitro a'r Grŵp Ymgysylltu ac Ymgynghori i'w
gynnal ar brynhawn 29 Mawrth 2022; cyfarfod agenda un eitem
fydd hon i archwilio sut y gellir ymgymryd â gweithgarwch ymweld
yn ddiogel.
Y bwriad yw ailgychwyn ymweliadau â chyfleusterau iechyd meddwl
ar draws Gogledd Cymru; byddai'r ymweliadau hyn yn cael eu
cyhoeddi a byddent yn parchu protocolau atal a rheoli heintiau.
Os na fydd Llywodraeth Cymru yn ailgyflwyno'r cyfyngiadau Covid
blaenorol, y bwriad yw i bob cyfarfod CICGC ddychwelyd i'r
fformat wyneb yn wyneb. Byddai aelodau sy'n mynychu cyfarfodydd
wyneb yn wyneb yn cael eu hannog i gadw pellter cymdeithasol a
gwisgo mwgwd wyneb os dymunent. Byddai'r aelodau hynny nad
ydynt yn dymuno mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn derbyn
copïau o bapurau cyfarfod a byddent yn cael eu hannog i gyfrannu
at y cyfarfodydd mewn unrhyw ffordd y gallant.
Mae cyfarfodydd hybrid yn broblemus oherwydd diffyg offer
manyleb uchel yn ogystal â chymorth TG i gynnal cyfarfod o'r fath.
Byddai gohebiaeth flaenorol a anfonwyd at aelodau yn canfasio eu
barn am gyfarfodydd wyneb yn wyneb yn cael ei hailddosbarthu.
Byddai'r swyddfa hefyd yn gwirio argaeledd profion LFT.
Ar hyn o bryd, cododd yr aelodau fater o BIPBC yn talu am
wasanaethau a gomisiynwyd y tu allan i GIG Cymru.
Roedd rhai aelodau'n ymwybodol bod rhai costau gofal yn parhau
heb eu talu ac roeddent yn pryderu pe bai'r arfer hwn yn parhau, y
gallai hyn beryglu trefniadau a gofal yn y dyfodol.
Nodwyd bod Iarlles Caer rai blynyddoedd yn ôl wedi atal triniaeth
cleifion o Gymru, oherwydd bod gofal yn cael ei dalu yn anghywir;
datryswyd y mater hwn, ac ailddechreuodd y gofal. Nododd y Prif
Swyddog fod cleifion Cymru yn cyfrif am 30% o'r cleifion a gafodd
eu trin yn Iarlles Caer.
Aeth yr aelodau ymlaen i nodi eu pryder am y dylanwad canfyddedig
ar wasanaethau gofal iechyd Gogledd Cymru o Gaerdydd.
Nid oedd BIPBC wedi gallu prydlesu robot llawfeddygol yn
annibynnol yn lle hynny ymunodd â phrosiect Cymru gyfan; o'r
diwedd bydd y robot ar gael i gleifion yng Ngogledd Cymru ym mis
Mehefin 2022.
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CLl22.06
CLl22.07

CADEIRYDD

Aeth yr Aelodau ymlaen hefyd i nodi eu pryderon ynghylch
adroddiadau bod cleifion o Ogledd Cymru yn gorfod teithio i
Lundain ar gyfer gweithdrefnau prostad. PS i ganfod a yw hyn yn
wir ac adrodd yn ôl.
COFNODION
Cofnodion y Cyngor Llawn a gynhaliwyd 30 Medi 2021
• Penderfynwyd y dylid cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd ar 30 Medi 2021 fel cofnod cywir o'r cyfarfod.
Materion yn codi sydd ddim ar yr agenda
Triniaeth ‘Buvidal’ ar gyfer Dibyniaeth Opioid yng Ngogledd
Cymru
• Gofynnodd yr Aelodau am ddiweddariad mewn perthynas â'r
driniaeth ‘buvidal’ ar gyfer dibyniaeth ar opioid yng Ngogledd
Cymru; ymgymerodd y Prif Swyddog i ofyn am ddiweddariad
ynghylch nifer y cleifion sy'n derbyn y driniaeth hon ar gyfer eu
dibyniaeth ar opioid.
UNRHYW FUSNES ARALL
Ni thrafodwyd unrhyw fusnes arall.
DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
Dydd Mawrth 24 Mai 2022, 10.00yb fformat i'w hysbysu.
Daeth y cyfarfod i ben am 11.45yb
……………………

DYDDIAD...............................
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