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CROESO
Croesawodd y Cadeirydd bawb oedd yn bresennol i'r cyfarfod a
chyflwynodd swyddogion cynorthwyol BIPBC i aelodau'r CICGC a
oedd yn bresennol yn y cyfarfod arbennig. Nododd y Cadeirydd nad
cyfarfod gwneud penderfyniadau oedd y cyfarfod, ond cyfarfod derbyn
gwybodaeth.
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau ac maent fel y'u cofnodwyd
DATGANIAD O DDIDDORDEB
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb ar ddechrau'r cyfarfod.
Yn ystod y cyfarfod, datganodd Frank Bradfield fod ganddo berthynas
sy'n gweithio yn Uned Ablett.
CYFLWYNIAD
Roedd Jill Timmins Arweinydd Prosiect BIPBC ar gyfer Datblygu Uned
Ablett, Alberto Salmoiraghi Seiciatrydd Ymgynghorol / Cyfarwyddwr
Meddygol BIPBC a Mike Smith Cyfarwyddwr Dros Dro Nyrsio Iechyd
Meddwl ac Anableddau Dysgu (IMAD) BIPBC yn bresennol i ddarparu
diweddariad a gwybodaeth mewn perthynas â'r datblygiad arfaethedig
yn Uned Ablett gan gynnwys newidiadau i Fryn Hesketh. Gwnaed y
pwyntiau a'r arsylwadau canlynol:
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Rhoddodd Jill Timmins drosolwg o'i rôl fel Arweinydd Prosiect
ar gyfer datblygiad Uned Ablett gan nodi bod hyn yn cynnwys
cysylltu â thîm y prosiect, partneriaid dylunio ac ymgynghori
allanol a chyllid i sicrhau'r adeilad newydd arfaethedig ar gyfer
yr Uned Ablett.
Nododd Jill hefyd fod ganddi brofiad teuluol o wasanaethau
iechyd meddwl cleifion mewnol yng Ngogledd Cymru a'i bod
yn awyddus i sicrhau bod yr adeilad newydd arfaethedig yn
Uned Ablett a'r newidiadau arfaethedig i Fryn Hesketh yn
arwain at well profiadau i gleifion a'u teuluoedd sy'n defnyddio'r
gwasanaeth.
Ers cyhoeddi adroddiadau HASCAS ac Ockenden i Dawel Fan,
nid yw'r gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru
wedi cael yr enw da gorau; bydd yr adeilad newydd a'r
newidiadau arfaethedig yn gwella ac yn gwella profiad y claf yn
ogystal â'r gwasanaethau iechyd meddwl yn gyffredinol.
Nodwyd amcanion gwreiddiol Achos Amlinellol Strategol,
(AAS); cadarnhawyd bod y rhain yn aros ac nad ydynt yn cael
eu hystyried yn afresymol.
Paratowyd a chyhoeddwyd yr AAS ar ôl cyhoeddi adroddiadau
HASCAS ac Ockenden; cyflwynwyd yr Achos Busnes
Amlinellol, (ABA) ym mis Medi 2019.
Er gwaethaf yr ymgysylltiad cyhoeddus blaenorol a gynhaliwyd,
a oedd yn cynnwys siarad â phobl â phrofiadau byw, teuluoedd
a gofalwyr, ac ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, roedd
CICGC wedi mynegi pryder ynghylch lefel yr ymgysylltu a
gymerwyd, o ystyried y newidiadau a oedd yn cael eu cynnig ar
y pryd. Roedd y protocol newid gwasanaeth gwreiddiol wedi'i
gyflwyno i'r Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau ym mis Ionawr
2020; o ganlyniad i'r pandemig a'r ymateb iddo, roedd hyn wedi
cael blaenoriaeth isel.
Mae adborth a dderbynnir o'r gweithgaredd ymgysylltu i'w
ddefnyddio i lunio dyluniad a darpariaeth y cyfleusterau
newydd, pe rhoddir cymeradwyaeth. Mae'r adborth yn
amlinellu'r hyn sy'n bwysig i'r rheini sydd â phrofiadau byw yn
ogystal â sut y gall hyn wneud gwahaniaeth i'w cynnydd a'u
hadferiad.
Byddai'r adeilad newydd arfaethedig yn cynnwys derbynfa
groesawgar, gyda chaffi, a fyddai'n rhoi cyfleoedd gwirfoddoli.
Byddai'r gofod therapiwtig yn fwy a byddai'n cynnwys
therapyddion galwedigaethol a therapyddion seicolegol yn
ogystal ag ardaloedd llesiant dan do ac awyr agored.
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Bydd cyfleusterau ar gyfer staff yn cael eu gwella; felly hefyd y
cyfleusterau ar gyfer darparu cefnogaeth weinyddol i'r tîm o
staff. Darperir gwell llety er mwyn darparu mwy o le
ymgynghori preifat ar gyfer gwasanaethau fferyllol ar ôl eu
rhyddhau. Nodwyd nad oedd y AAS gwreiddiol yn mynd i'r afael
â'r materion ehangach a oedd yn bwysig i ddefnyddwyr
gwasanaeth ac yn canolbwyntio'n llwyr ar y cyfleusterau ystafell
wely.
Mae'r gyfres therapi ‘Electroconvulsive’ (ECT) yn Uned Ablett
yn darparu triniaeth i gleifion mewnol a chleifion allanol. Uned
fach ydyw ac er mwyn sicrhau ei hachrediad parhaus, mae angen
ei hehangu, a fydd yn cael ei gwneud yn yr adeilad newydd
arfaethedig.
Mae nifer y derbyniadau adran 136 wedi cynyddu; byddai'r
adeilad newydd yn fforddio cyfleusterau mwy cyfforddus.
Byddai cyfleusterau gofal ychwanegol ynghyd â gofal yn nes at y
cartref hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o'r adeilad newydd
arfaethedig; mae modelu gwelyau wedi canolbwyntio ar y maes
hwn. Byddai cyfleusterau parcio ar gyfer ymwelwyr a gofalwyr
i'r uned hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o'r datblygiad.
Yn ogystal â'r ymgynghoriad â'r rhai sydd â phrofiadau byw,
ymgysylltwyd hefyd â thrigolion, Aelodau'r Senedd. Roedd
gwefan bwrpasol wedi'i sefydlu ac ymgynghorwyd â'r staff.
Canfasiwyd staff ar wardiau iechyd meddwl am eu hadborth a'u
meddyliau; cyflwynwyd y prosiect hefyd i Grŵ p Cyfeirio
Rhanddeiliaid BIPBC.
Er gwaethaf cefnogaeth gan y swyddog cynllunio yng Nghyngor
Sir Dinbych, ni roddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y
datblygiad arfaethedig. Er bod BIPBC wedi cael gwybod y
byddai caniatâd yn fwy na thebyg yn cael ei roi pe bai apêl yn
cael ei gwrthod, penderfynwyd peidio ag apelio a chyflwyno cais
newydd ar ardal newydd o’r safle YGC.
Bydd yr adeilad newydd arfaethedig yn rhan o'r buddsoddiad
sydd eisoes yn sylweddol yn yr adran iechyd meddwl.
Gan symud ymlaen at y newidiadau arfaethedig i Fryn Hesketh,
cadarnhawyd na chafodd ei ddylunio erioed fel uned asesu
dementia ac er gwaethaf buddsoddiad sylweddol, nid oedd yn
uned gyfeillgar i ddementia o hyd. Daeth Bryn Hesketh yr
asesiad ar ôl cau Tawel Fan.
Gan ei bod yn uned ynysig mae yna nifer o risgiau clinigol, y mae
AGIC ac adroddiadau eraill wedi nodi pob un ohonynt, gan
gynnwys rhai'r CICGC. Mae'r cynigion yn rhoi cyfle i greu
cyfleuster dementia pwrpasol a fyddai'n cynnig llety unigol.
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Mae Bryn Hesketh yn uned ynysig sydd heb staffio meddygol ar
y safle gyda'r nos ac ar benwythnosau. Mae hefyd yn brin o
fynediad at ddiagnosteg fel pelydrau-x a sganio. Mae yna heriau
staffio hefyd os bydd salwch staff heb ei gynllunio a'r gallu i
gwmpasu'r rota staff. Byddai'r datblygiad newydd yn darparu
gwasanaeth mwy integredig ynghyd â charfan staff fwy cadarn.
 Byddai cydleoli Uned Ablett a Bryn Hesketh yn dileu risgiau
eraill a nodwyd megis oedi wrth ddarparu fferyllfa; arsylwadau
cleifion oherwydd y cynllun cyfredol; a throsglwyddo cleifion i
YGC. Byddai'r datblygiad newydd yn darparu ystafelloedd
gwely ‘en-suite’ gan roi mwy o urddas a lleoedd priodol i ryw i
gleifion.
 Rhagwelir y byddai'r ABA yn derfynol erbyn canol mis
Gorffennaf; yna bydd hwn yn cael ei gyflwyno i fwrdd y prosiect.
Yna bydd hyn yn mynd trwy amrywiol bwyllgorau llywodraethu
BIPBC cyn ei gyflwyno i gyfarfod y Bwrdd ar 23 Medi 2021. Pe
bai'r ABA yn cael ei gymeradwyo, byddai hyn wedyn yn cael ei
gyflwyno i Lywodraeth Cymru, unwaith eto yn amodol ar
gymeradwyaeth, byddai hyn yn symud i'r Achos Busnes Llawn
(ABLl).
Diolchodd Jill Timmins i'r Cadeirydd a'r Prif Swyddog am y cyfle i
gyflwyno i'r Cyngor Llawn. Gofynnwyd am gefnogaeth ffurfiol i'r
newidiadau arfaethedig gan CICGC; pe bai'r gefnogaeth yn cael ei
derbyn, byddai hyn yn cael ei gynnwys yn yr ABA.
Mewn ymateb i gwestiynau a dderbyniwyd gwnaed yr arsylwadau
canlynol:
 Ni fyddai adeilad newydd arfaethedig yn cynnwys uned
adsefydlu. Rhoddir ystyriaeth i ble y gellid lleoli hyn yn unol â
chanllawiau newydd ar gyfer adsefydlu cleifion. Gellid darparu
adferiad yn Fryn Hesketh; Byddai mewnbwn a chefnogaeth
CICGC ar gyfer y gwasanaethau adfer yn cael eu croesawu.
 Mae angen adsefydlu tymor hir ar lawer o gleifion nad yw’r lle
gorau i’w mewn uned sydd wedi'i chloi, ond sy'n well mewn
lleoliad cymunedol lle mae ymyriadau gan therapyddion
galwedigaethol a staff gofal iechyd eraill ar gael. Byddai cleifion
sydd angen adsefydlu hefyd yn derbyn cefnogaeth mewn
meysydd eraill, fel tai. Cyfeirir at y Grŵ p Strategaeth Glinigol
ar y trafodaethau mewn perthynas ag adsefydlu; Cytunodd
Alberto Salmoiraghi i rannu gwybodaeth bellach â CICGC yn
hyn o beth.
 Ar yr amod bod gwahanol gamau cynnydd yr achos busnes yn
ôl y disgwyl, dylai'r adeilad newydd fod ar agor yn 2025.
Nodwyd bod yr ABA yn cael ei ysgrifennu er mwyn rhagweld
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unrhyw gwestiynau atodol a allai ddod gan Lywodraeth Cymru
er mwyn osgoi oedi pellach.
Wrth i'r prosiect symud ymlaen mae gwaith eisoes ar y gweill i
ddatblygu rhaglen hyfforddi staff i sicrhau newid diwylliant; mae
recriwtio staff eisoes yn cael ei ddrafftio i sicrhau bod y staff
cywir sydd â'r cymwysterau a'r profiad cywir ar waith pan fydd
yr adeilad newydd arfaethedig yn agor.
Mae'n braf clywed bod BIPBC wedi cydnabod y materion yn
Uned Ablett a Bryn Hesketh, y mae aelodau CICGC wedi
arsylwi ar lawer ohonynt wrth gynnal ymweliadau.
Gan nodi'r bwriad i ddarparu cyfleusterau modern, tynnwyd
sylw at y ffaith na fyddai rhai cleifion â dementia yn adnabod y
cyfleusterau, gan achosi dryswch pellach. Gwneir dyluniad y
cyfleusterau gan ddefnyddio canllawiau fel y'u cyhoeddwyd gan
Gronfa'r Brenin a bydd yn cadw at agenda gwyrdd Llywodraeth
Cymru ar gyfer adeiladau newydd. Nodwyd hefyd y bydd
gofalwyr, y rhai sydd â phrofiadau byw a rhanddeiliaid eraill yn
cymryd rhan yn nyluniad y cyfleusterau fel eu bod yn hawdd i'r
claf eu hadnabod.
Mae staffio yn parhau i fod yn her, ond mae llawer o waith ar y
gweill i dyfu, hyfforddi a chadw staff yng Ngogledd Cymru, gan
ganolbwyntio ar y llwybr cleifion cyfan ar gyfer cleifion iechyd
meddwl. Bydd gan y tîm ffocws amlddisgyblaethol a bydd yn
fwy integredig nag o'r blaen.
Bydd y gwasanaethau a'r cyfleusterau'n cael eu cynllunio a'u
darparu gan ddefnyddio'r dystiolaeth glinigol a'r canllawiau wrth
sicrhau bod dynoliaeth hefyd yn bresennol drwyddi draw.
Cyfeirir at randdeiliaid ar y newid arfaethedig i'r gwasanaethau;
y gobaith yw y bydd y newidiadau yn cael eu gwneud gyda
chydweithio yn unol â'r strategaeth Cyd-gynhyrchu a
gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.
Cadarnhawyd na fydd nifer y gwelyau yn lleihau; gwnaed
modelu gwelyau er mwyn rhagfynegi'r niferoedd sydd eu
hangen i brofi'r adeilad newydd yn y dyfodol wrth i'r galw am
wasanaethau iechyd meddwl gynyddu.
Cydnabyddir bod diffyg gofal argyfwng yn y gymuned ar hyn o
bryd; rhoddir sylw i hyn hefyd fel rhan o'r prosiect.
O ran colli lleoedd parcio ceir, cadarnhawyd y bydd 196 o
leoedd parcio ceir yn cael eu colli wrth adeiladu'r adeilad
newydd. Mae BIPBC yn ceisio lliniaru colli'r lleoedd hyn trwy
sefydlu cynllun parcio a theithio arall. Bydd cydleoli Bryn
Hesketh yn yr adeilad newydd yn cynyddu nifer y lleoedd parcio
ceir sydd eu hangen i ddarparu ar gyfer ymwelwyr a gofalwyr.
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Cadarnhawyd bod awyru mecanyddol yn ofyniad. Defnyddir y
gofod y tu allan ar gyfer awyr iach ac ar gyfer therapi.
 O ran y 'gymysgedd wenwynig' flaenorol o gleifion,
cadarnhawyd nad yw'r wardiau na'r gerddi yn gyfnewidiol.
Byddai gan bob categori o gleifion, iechyd meddwl
swyddogaethol, gan gynnwys gofal seiciatryddol oedolion, ac
organig, gan gynnwys gofal dementia, eu hardaloedd eu hunain
o ran ymlacio, bwyta a gofod y tu allan. Byddai'r gerddi yn ofod
therapiwtig diogel i gleifion.
 Dyluniwyd yr ystafelloedd gwely gyda'r hyblygrwydd mwyaf; pe
bai angen, gellir cloi ystafelloedd gwely penodol.
 Nodwyd bod y Cylch Gorchwyl ar gyfer y tîm prosiect a
arweiniodd at yr adeilad newydd wedi'i amrywio er mwyn
caniatáu aelod y CIC; byddai'r gynrychiolaeth ar fwrdd y
prosiect yn cael ei hystyried gan Bwyllgor Gweithredol CICGC.
 Awgrymwyd y dylid ailedrych ar y lefel ymgysylltu flaenorol er
mwyn sicrhau ymgysylltiad ehangach wrth i'r prosiect fynd yn
ei flaen; Byddai CICGC yn gallu cynorthwyo a gweithredu fel
partner allweddol.
 Nodwyd y bydd Pwyllgor Gweithredol CICGC yn cyfarfod ar
5 Gorffennaf ac y byddai'n trafod yr adeilad newydd arfaethedig
a'r newidiadau i Uned Ablett, ac ar ôl hynny byddai'r Prif
Swyddog yn cysylltu ag Arweinydd Prosiect BIPBC ynghylch ei
gefnogaeth i'r datblygiad arfaethedig.
UNRHYW FUSNES ERAILL
Ni thrafodwyd unrhyw fusnes arall.
DYDDIAD CYFARFOD NESAF Y CYNGOR LLAWN
Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021, 10.00yb
Diolchwyd i bawb am ddod i'r cyfarfod
Daeth y cyfarfod i ben am 12.16yp

CADEIRYDD
……………………
…………………………………………… ..
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