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Gweithredu
Croeso ac Ymddiheuriadau

S19/14.1

Gwnaeth y Cadeirydd groesawu pawb i'r cyfarfod a chyflwynwyd
pawb o amgylch y bwrdd.

S19/14.2

Derbyniwyd yr ymddiheuriadau canlynol:
Y Cyng. Penny Andow, Cyngor Sir Conwy
Y Cyng. Dafydd Meurig, Cyngor Gwynedd
Dr Garth Higginbotham, NWCHC
Fiona Evans, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy
Joan Lowe, Cyngor Sir Wrecsam
Christine Marston, Cyngor Sir Ddinbych

S19/14.3

Gwnaeth y Cadeirydd roi diweddariad ar Aelodaeth:
Cadarnhawyd yr estyniad i dymor swydd Mr Gwilym Ellis-Evans.
Mae'r Cyng. Gareth Roberts wedi camu i lawr a bydd y Cyng.
Dafydd Meurig yn cymryd ei le.
Rydym yn aros am gadarnhad yn ymwneud ag estyniad yr Athro
Robert Moore.
Rydym yn aros am gadarnhad yn ymwneud â phwy fydd yn
cymryd yr awenau gan Mike Harriman.
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S19/14.4

S19/14.5

Swyddi Cadeirydd ac Is-gadeirydd:
Nodwyd bod tymor swydd yr Is-gadeirydd presennol wedi dod i
ben a bydd tymor swydd y Cadeirydd yn dod i ben ym mis
Mehefin.
Cytunwyd y câi trefniadau llywodraethu ethol y
Cadeirydd a'r Is-gadeirydd eu hadolygu ac y câi aelodau'r GCRh
wybod am y broses sy'n deillio o'r cyfan mewn da bryd ar gyfer y
cyfarfod nesaf
SD
Rhoddodd y Cadeirydd wybod i'r Grŵp fod disgwyl i aelodaeth
Siân Purcell (Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Medrwn Môn)
ddod i ben ddiwedd mis Gorffennaf a byddwn yn cysylltu â'r
sefydliad er mwyn cadarnhau trefniadau.

S19/15

Datganiadau o Fuddiant

S19/15.1

Nid oedd unrhyw Ddatganiadau o Fuddiant

S19/16

Y Diweddaraf am Gynllunio Corfforaethol

S19/16.1

Rhoddodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad ddiweddariad
ar lafar. Mae gan y Bwrdd Iechyd ragolwg tair blynedd
cymeradwy erbyn hyn. Mae strategaethau galluogi cymeradwy
cysylltiedig, yr oedd angen rhoi rhai o'r rhain ar waith trwy
Fesurau Arbennig. Gyda sefyllfa alldro ariannol o ychydig llai na
£7m yn waeth na'r disgwyl, ni allai Llywodraeth Cymru
gymeradwyo Cynllun. Mae'r Bwrdd wedi comisiynu Price
Waterhouse Cooper, i ddilysu ein cynlluniau ariannol. Mae PWC
wedi bod yn gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd er mwyn dilysu'r
cynlluniau arbedion ac i'w deall ac i ganfod pa gyfleoedd
ychwanegol a allai fod ar gael. Disgwylir yr adroddiad terfynol ar
y gwaith hwn ddiwedd mis Mehefin. Gwnaed rhai argymhellion
ar afael a rheolau gwariant, penderfyniadau a chydnabod
goblygiadau ariannol penderfyniadau a wneir. Caiff yr adroddiad
ei gyflwyno yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Gorffennaf a bydd
gwaith yn cael ei wneud i adnewyddu'r holl gynlluniau'n
ddiweddarach.

S19/16.2

Gwnaeth Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad esbonio y bydd
y Strategaeth Ystadau yn llunio ac yn ymateb i'r Strategaeth
Gwasanaeth sy'n cael ei datblygu. Mae gan y Bwrdd Iechyd nifer
o adeiladau ystadau o oedrannau amrywiol ac nid ydynt bob
amser o'r ansawdd y byddai'r Bwrdd yn awyddus i'w weld. Mae
Grŵp Gwella Ystadau er mwyn goruchwylio Gwella Ystadau.

S19/16.3

Gofynnodd Mark Thornton, Cadeirydd NWCHC p'un a yw PWC
wedi canfod unrhyw beth newydd o'u Hadolygiad. Esboniodd
Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad mai ychydig iawn o
bethau sylweddol newydd sydd wedi'u canfod, ond bod pwyntiau
buddiol ychwanegol wedi'u rhoi. Nododd fod y Bwrdd Iechyd yn
dangos rhai meysydd arfer gorau. Mae llawer o'r canfyddiadau'n
canolbwyntio ar broses drafodaethol yn y tymor byr yn unol â'r
gyfarwyddeb.
Gwnaeth Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu
Sefydliadol esbonio bod y Bwrdd yn datblygu fframwaith
cyflenwi. Mae adolygiad PWC wedi rhoi ffocws a chyflymdra,
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wedi nodi capasiti ychwanegol i droi pethau'n ddogfennau
rhaglen, a rhoi'r galluoedd cywir ar waith ar gyfer y dyfodol. Bydd
gwaith yn cael ei wneud hefyd i wella capasiti.

S19/17

Y Diweddaraf ar Weithlu a Datblygu Sefydliadol

S19/17.1

Rhoddodd Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
ddiweddariad ar lafar. Mae Strategaeth Gweithlu gymeradwy
erbyn hyn, a hon yw'r gyntaf ers creu'r Bwrdd Iechyd. Nid yw'r
gweithlu'n gynaladwy os byddwn yn parhau i gynnig
gwasanaethau ar draws yr ardal ddaearyddol a wasanaethwn yn
y ffordd yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd. Mae cyfleoedd i
ddatblygu gwasanaeth a gweithlu sy'n addas at eu diben. Gyda
chysylltiadau â Strategaeth Ranbarthol y Gweithlu, bydd y Bwrdd
yn gweithio gyda phartneriaid mewn perthynas â chynnig
gwasanaethau a gweithio'n wahanol. Bydd cynlluniau i ddatblygu
strategaethau system a gweithlu mewn partneriaeth yn
ymddangos dros y blynyddoedd sydd i ddod a bydd gan PBC rôl
ganolog o ran partneriaethau rhanbarthol yn y dyfodol. Mae
ffocws ar ansawdd a gwella. Mae cynllun gwella clir ar gyfer
Iechyd a Diogelwch a Lles ar gyfer y dyfodol. Mae deg amcan
Blwyddyn 1, a fydd yn gwneud gwahaniaeth yn ystod y flwyddyn
gyntaf. Gwnaeth Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
ddychwelyd i gyfarfod y GCRh ym mis Medi er mwyn rhoi
diweddariad ar gynnydd nodedig.
SG

S19/17.2

Gofynnodd Mary Wimbury, Fforwm Gofal Cymru p'un a yw'r
Strategaeth ar gael. Cadarnhawyd mai dogfen gyhoeddus yw
hon sydd ar gael ar ein papurau Bwrdd Iechyd. Cytunodd
Cyfarwyddwr y Gweithlu a Datblygu i gylchredeg copi ymysg y
Grŵp.

S19/17.3

Soniodd yr Is-gadeirydd fod adroddiad wedi'i gyflwyno ar
Adroddiad Sicrwydd Cadeirydd y GCRh yng nghyfarfod y Bwrdd
Iechyd ym mis Mawrth a chafodd sylwadau'r GCRh eu nodi.

S19/17.4

Gofynnodd Mark Thornton, Cadeirydd NWCHC p'un a oes
unrhyw beth newydd ac a fydd y Bwrdd yn gwneud newidiadau
amlwg. Esboniodd Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
ei bod yn amlwg bod rhai staff yn anfodlon ar y gwasanaeth
maent yn ei ddarparu. Mae rhaglen datblygu clir ar waith i'r Tîm
Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, a fydd yn caniatáu iddynt roi'r
cyngor angenrheidiol. Mae adnoddau ychwanegol wedi'u
recriwtio er mwyn gwneud y newidiadau hyn. Mae'r Strategaeth
yn pennu cyfeiriad clir.

S19/18

Lleihau dibyniaeth ar Staff Dros Dro

S19/17.1

Rhoddodd Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
ddiweddariad. Mae angen datblygu gweithlu PBC cyfan dros dro,
a fyddai'n osgoi dibyniaeth ar staff asiantaeth am y gyfradd
bremiwm. Yn 2017/18, cafodd £35m eu treulio ar staff heb fod yn
aelodau craidd. Mae proses ar waith erbyn hyn ar gyfer
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cymeradwyo a llofnodi am wariant ar y gyfradd bremiwm. Mae
angen edrych ar y cynlluniau yn y tymor hwy, a fyddai'n denu
pobl i weithio yn y gweithlu dros dro, mewn ffordd hyblyg heb fod
ar draul i'w budd-daliadau ac ati. Nid oes unrhyw fanc ar gyfer
staff gweinyddol a gweithwyr clercyddol / meddygol / perthynol i
iechyd. Bydd hyn yn cynorthwyo recriwtio a chadw staff a gwella
rhestrau dyletswyddau a systemau gymaint â phosibl. Mae
gwariant eleni wedi lleihau i £31m.
S19/18.2

Gofynnodd Mary Wimbury p'un a yw datblygu staff y banc yn
rhywbeth y gellid ei gysylltu â phartneriaid. Nododd Cyfarwyddwr
Gweithlu a Datblygu Sefydliadol fod hyn yn rhywbeth y gellir ei
ddatblygu ar gyfer y dyfodol. Felly yw hi ar hyn o bryd yn achos
Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd.

S19/18.3

Gofynnodd Llinos Roberts am recriwtio Nyrs i rôl HCSE, a gafodd
ei gwrthod am na ellid caniatáu i nyrs gymwysedig ei chyflawni.
Esboniodd Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu Sefydliadol y gall
fod materion yn ymwneud â'r elfen gyflog, ond ni ddylai fod wedi
atal yr unigolyn rhag cael y swydd hon.

S19/18.4

S19/18.5

Ail-bwysleisiodd Mark Thornton yr angen i ddefnyddio'r
boblogaeth leol. Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Gweithlu a Datblygu
Sefydliadol fod camau'n cael eu cymryd yn hyn o beth. Mae hyn
yn cynnwys hyfforddiant prentisiaeth a chyfleoedd eraill i
ddatblygu haen gyntaf y llwybr gyrfaol.
Gofynnodd Llinos Roberts am nifer y swyddi gwag i feddygon
teulu a gyflwynwyd hefyd. Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Gweithlu
a Datblygu Sefydliadol fod y ffigurau a gyflwynwyd yn ymwneud â
meddygon teulu mewn practisau a reolir ac nid meddygon teulu
ar draws yr holl bractisau.

S19/18.6
Gofynnodd yr Is-gadeirydd p'un a ellid gwneud mwy gyda
Phrifysgol Bangor.
Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Gweithlu a
Datblygu Sefydliadol fod Prifysgol Bangor yn cael ysgol feddygol
ac mae'r Bwrdd Iechyd yn cysylltu â nhw o ran rolau newydd ymarferwyr llawfeddygol ac ati.
S19/19

Strategaeth Ymgysylltu

S19/19.1

Rhoddodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfathrebu ddiweddariad
ar y Strategaeth Ymgysylltu. Mae Tîm Ymgysylltu pwrpasol yn
creu cysylltiadau â chymunedau lleol. Mae'r holl waith yn
gysylltiedig â Strategaeth y Bwrdd Iechyd, gyda chysylltiad â
Chymru Iachach. Mae tri fforwm i ymarferwyr ymgysylltu, sy'n
denu pobl o'r sector cyhoeddus. Gwneir defnydd helaeth o'r
cyfryngau cymdeithasol a chaiff gwefan newydd ei lansio cyn bo
hir. Mae ap i staff wedi'i lansio er mwyn rhannu negeseuon a
gwybodaeth allweddol a disgwylir i wefan newydd gael ei lansio
ar 1 Gorffennaf, a ddylai fod yn haws ei defnyddio. Mae
ymgysylltu parhaus â'r cyhoedd ac mae'r Tîm yn gweithio gyda'r
Sefydliad Ymgynghori i fesur effaith yr hyn rydym yn ei wneud
mewn gwirionedd ac i weld p'un a yw'n gwneud gwahaniaeth.
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Mae'r Tîm wedi gwneud darn o waith gyda chleifion allanol yn
ymwneud â'r nifer fawr o gleifion nad ydynt yn mynychu (DNAs).
Mae'r Tîm hefyd yn gofyn i'r sector preifat a busnesau lleol siarad
am y Bwrdd Iechyd a pha wasanaethau sydd ar gael.
S19/19.2
Gofynnodd Julie Pierce sut mae gwaith ymgysylltu'n cael ei
wneud gydag ysgolion a cholegau lleol. Nododd Cyfarwyddwr
Cynorthwyol Cyfathrebu fod rhai fforymau ieuenctid, ond mae'n
dibynnu ar beth sydd ar gael gydag Awdurdodau Lleol gwahanol.
S19/19.3

S19/19.4

Gofynnodd Mary Wimbury am sut mae effeithiolrwydd y gwaith
sy'n cael ei wneud yn cael ei fonitro. Cytunodd Cyfarwyddwr
Cynorthwyol Cyfathrebu i rannu ymatebion i'r arolwg gyda'r
Grŵp.

S19/20

Nododd Mark Thornton fod dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu'r
Bwrdd Iechyd wedi gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd
diwethaf.
Strategaeth Trydydd Sector

S19/20.1

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Strategaeth Iechyd
ddiweddariad yn ymwneud â datblygu Strategaeth Trydydd
Sector. Mae cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu wedi'u cynnal.
Mae gwaith yn parhau gyda landlordiaid cymdeithasol ac mae
digwyddiad yn cael ei gynnal ddechrau mis Gorffennaf er mwyn
helpu i feithrin cydberthnasau gwell. Mae gan y Strategaeth
gysylltiadau ag ymateb i adroddiadau HASCAS / Ockenden a
chysylltiadau ag adroddiad Gogledd Cymru ar Werth
Cymdeithasol. Nodwyd bod cynnig i ddatganoli cyllidebau
trydydd sector yn cael ei roi gerbron y Grŵp Rheoli Gweithredol.
Os caiff ei gefnogi, bydd y cyllidebau'n cael eu datganoli i'r Timau
Iechyd Meddwl ac Ardal sy'n gweithio'n agos gyda'r sector. Mae
angen newid diwylliant a chefnogi cydberthnasau. Mae elfennau
arfer da ac mae angen adeilad ar gydweithio, gan atgyfnerthu
gwaith gyda'r Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus a'r Bwrdd
Partneriaethau Rhanbarthol.

S19/20.2

Rhoddodd Fran Hughes drosolwg o ddigwyddiad a gafodd ei
gynnal yn ddiweddar. Mae yna feysydd arfer da. Mae'r Trydydd
Sector yn cael ei ymgorffori yn yr holl strategaethau yn y Bwrdd
Iechyd. Mae'r rhain yn gwella cyfathrebu, yn enwedig gyda
meddygon teulu.

S19/20.3

Nododd yr Is-gadeirydd ei fod yn galonogol gweld y gwaith yma'n
cael ei ddatblygu, yn enwedig gyda'r gyllideb ddatganoledig.

S19/20.4

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Strategaeth Iechyd
fod cyfarfodydd pellach yn cael eu cynnal ym mis Mehefin ac ym
mis Gorffennaf. Caiff cyfarfod ei gyflwyno gerbron y Bwrdd
Iechyd ym mis Medi.

S19/20.5

Tynnodd Mary Wimbury sylw at y ffaith nad yw'r holl bartneriaid
yn dod o'r trydydd sector. Daw rhai ohonynt o'r sector preifat.
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S19/21

Y Diweddaraf ar Strategaeth Gwasanaeth

S19/21.1

Rhoddodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Strategaeth Iechyd
gyflwyniad ar y gwaith sy'n cael ei wneud i ddatblygu Strategaeth
Gwasanaeth. Caiff Strategaethau Ystadau a'r Gweithlu eu
hymgorffori i hyn. Mae angen sicrhau bod ein Gwasanaethau'n
addas at eu diben, eu bod yn gynaladwy yn y tymor hir a'u bod
yn ein helpu i wella gofal iechyd yng Ngogledd Cymru.

S19/21.2
Nododd fod strategaeth Byw'n Iach Aros yn Iach wedi'i
chymeradwyo yn 2018 gan y Bwrdd. Mae gwaith ar y gweill i
edrych p'un a oes unrhyw fylchau yn y strategaeth y mae angen i
ni ymateb iddynt.
S19/22

Y Diweddaraf ar Wasanaethau Strôc

S19/22.1

Rhoddodd Wendy Hooson, Uwch Reolwr Cynllunio Iechyd Hŷn
ddiweddariad ar waith Gwasanaethau Strôc sydd wedi'i wneud
dros y 12 mis diwethaf. Mae dulliau a chyfarfodydd ymgysylltu
wedi'u cynnal gyda rhanddeiliaid gyda grwpiau o oroeswyr er
mwyn sicrhau bod gofal strôc yn llunio'r model gwasanaeth sy'n
cael ei ddatblygu. Mae achos clir dros newid ac mae'n rhaid i
wasanaethau gael eu hailffurfweddu er mwyn parhau i fod yn
gynaladwy. Cynigir Unedau Strôc HyperAciwt ar un neu ddau
safle gyda staff meddygol arbenigol. Mae model yn cael ei
ddatblygu i gynorthwyo rhyddhau'n gynnar. Mae'r rheiny sydd
wedi goroesi strôc yn cael eu rhyddhau ar hyn o bryd i 13 o
ysbytai cymunedol lle maent yn derbyn gofal cyffredinol ond
adsefydlu cyfyngedig. Mae cynlluniau i ddatblygu tri safle ar
draws Gogledd Cymru er mwyn cynnig y gofal adsefydlu
arbenigol hwn. Mae gwaith ar y gweill i wella modelau capasiti
gwelyau ac mae modelau wedi'u trafod gyda Byrddau Iechyd a
sefydliadau eraill. Mae gwaith yn cael ei ddatblygu ar y llwybrau
rhwng yr Adran Achosion Brys i Wardiau Strôc, a bydd
gwelliannau i sganiau CT a symleiddio prosesau clercod
meddygol. Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu gwasanaeth
adsefydlu strôc a fydd yn wasanaeth dan arweiniad therapi. Mae
hyn yn rhyddhau amser meddygon ymgynghorol, a fydd yn dal i
fod â chyfraniad ond bydd mwy o bwyslais ar y gwasanaeth
nyrsio a therapiwtig. Cafodd arfarniad dewisiadau eu cynnal a'r
ardaloedd a awgrymwyd ar gyfer yr Unedau hyn yw Ysbyty Eryri,
Ysbyty Llandudno a'r Ward Adsefydlu yn Ysbyty Maelor
Wrecsam.
Caiff adroddiad ei gyflwyno gerbron y Tîm
Gweithredol ym mis Mehefin er mwyn rhannu allbynnau ac i
benderfynu ar y camau nesaf.

S19/22.2

S19/22.3
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Gwnaeth Mark Thornton godi pryderon bod y cyflymdra i'w weld
yn araf o ystyried bod hwn yn faes pwysig iawn. Dywedodd fod y
digwyddiad cyntaf i randdeiliaid wedi'i gynnal ddwy flynedd yn ôl
gyda'r posibilrwydd o aros am bedair blynedd arall hyd nes y caiff
y Gwasanaeth Hyperaciwt cynlluniedig cyntaf ei roi ar waith. Mae
hyn yn amser hir rhwng y penderfyniad i ymchwilio a gweld
newidiadau sylweddol i ddarpariaeth gwasanaeth a fyddai'n cael
effaith bositif ar ganlyniadau i gleifion. Nododd Wendy Hooson
6

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (GCRh)
fod gwaith arall yn cael ei wneud ochr yn ochr â hyn, gan edrych
ar gynigion i atgyfnerthu gwasanaethau.
Gwnaeth y Cadeirydd ymhelaethu ar hyn. Dywedodd mai
datblygiad gwasanaeth newydd oedd hwn a fydd yn cymryd
amser i'w roi ar waith a'i gyflwyno'n llawn. Cydnabuwyd bod
cynnydd wedi'i wneud a bod anawsterau'n ymwneud â
gweithredu, ond mae gan y Grŵp bryderon am yr amser y bydd
yn ei gymryd i roi'r newidiadau gofynnol ar waith er mwyn gwella
canlyniadau i gleifion.
S19/23

Y Diweddaraf ar Orthopaedeg

S19/23.1

Rhoddodd Kamala Williams, Pennaeth Strategaeth Iechyd
gyflwyniad o wasanaethau cyhyrysgerbydol. Mae angen newid y
ffordd y caiff gwasanaethau eu cynnig pan fo galw cynyddol
oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio. Caiff gwasanaethau eu
darparu ledled Gogledd Cymru. Ar hyn o bryd, caiff llawdriniaeth
ddewisol ei chynnig ar bum safle, y tri ysbyty llym yn ogystal ag
yn Ysbyty Abergele ac Ysbyty Llandudno. Cynigir gwasanaethau
arbenigol yn RJAH hefyd. Nid yw'r model pum safle'n gynaladwy,
oherwydd anghenion gweithle a hygyrchedd, er enghraifft, Ysbyty
Abergele. Mae angen ymagwedd gyson ar draws y Bwrdd
Iechyd. Mae gwaith yn cael ei ddatblygu ar ymagwedd llwybrau,
gan edrych ar atal ac ehangu gwasanaethau cymunedol. Mae
cysylltiadau â gwaith "Beth am Symud" a llawer o waith gyda
sefydliadau a chynlluniau partner. Mae cysylltiadau hefyd â
"Pwysau Iach, Cymru Iach" hefyd sy'n ddogfen bolisi gan
Lywodraeth Cymru. Mae apiau'n cael eu datblygu i gleifion sydd
â chyflyrau unigol. Mae cynlluniau i symud o bum safle i dri. Bydd
angen cyfalaf a chyllid refeniw ac mae trafodaethau'n parhau
gyda Llywodraeth Cymru yn hyn o beth. Nodwyd bod rhyw £1.8m
o gyllid wedi'i dderbyn i ddechrau hyn oll, a fydd yn cynnwys
recriwtio chwe meddyg ymgynghorol ychwanegol. Mae lefel fawr
o hyder y bydd y datblygiadau hyn yn digwydd. Caiff adroddiad ei
roi gerbron cyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Medi a fydd yn
amlinellu'r cynllun manwl.

S19/23.2

Soniodd Mary Wimbury am brofiad personol yr oedd wedi'i nodi
ar y gwahaniaethau'n ymwneud â sut bydd meddygon
ymgynghorol yn derbyn cleifion cyn llawdriniaeth. Byddai rhai
meddygon ymgynghorol yn eu derbyn ar y diwrnod a bydd eraill
yn gwneud hynny y noson gynt. Mae gwaith yn parhau i
symleiddio prosesau ac i annog newid ffyrdd o weithio.

S19/23.3

Nododd Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad mai'r Bwrdd
Iechyd yw'r cyntaf neu'r ail yn y wlad am rai o'r arloesiadau.

S19/24

Y Diweddaraf ar Wasanaethau Gofal Llygaid

S19/24.1

Rhoddodd Kamala Williams ddiweddariad ar Gynllun Gofal
Llygaid Gogledd Cymru. Mae iechyd llygaid gwael yn gyffredin
ac mae'n fater mwyfwy cyffredin. Mae gwasanaethau ysbyty yn y
Canol, y Dwyrain a'r Gorllewin. Cynigir Canolfannau Diagnosis a
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Thrin Offthalmig am gyflyrau penodol o ysbytai cymunedol. Mae
cysylltiadau â Mesurau Gofal Llygaid a'r Cofnod Electronig i
Gleifion. Gyda ffyrdd newydd o weithio, mae angen
moderneiddio'r gweithlu ac arfer gwaith. Mae ymagwedd trwy ap
er mwyn helpu cleifion i reoli cyflyrau drostynt eu hunain. Mae
angen cysylltu gwasanaethau gofal cychwynnol ac eilaidd â'i
gilydd gan ddod â'r Systemau Gweinyddu Cleifion gwahanol at ei
gilydd. Mae'r Mesurau Gofal Llygaid wedi'u rhoi ar waith y mis
yma, lle caiff cyflwr ei asesu a lle yr aseinir blaenoriaeth
berthnasol ar y rhestr aros iddo. Disgwylir i'r gwaith EPR gael ei
roi ar waith o fis Rhagfyr '19 - Mawrth '20. Mae £500k o gyllid
anghylchol wedi'i dderbyn ar gyfer hyn.
S19/24.2

Gofynnodd y Cadeirydd p'un a oedd strategaethau penodol
wedi'u halinio o gael buddsoddi parhaus mewn Gofal Llygaid ar
safle Ysbyty Abergele, ond roedd y Strategaeth Ystadau'n datgan
achos dros roi'r gorau i fuddsoddi yn y safle hwnnw. Esboniodd
Kamala fod y gwasanaeth wedi'i adleoli o gyn safle HM Stanley
yn 2012 ac ystyrir bod y cyfleuster presennol yno yn addas at ei
ddiben. Mae trafodaethau ar y gweill i edrych p'un a fydd angen
symud oddi ar safle Abergele. Ail-bwysleisiodd Cyfarwyddwr
Cynllunio a Pherfformiad, yn achos Orthopaedeg, fod pryderon
cadarn yn ymwneud â llywodraethu clinigol sy'n gyrru'r angen
brys i symud o Abergele.

S19/24.3

Caiff cyfarfod diweddaru ei gyflwyno gerbron y Bwrdd Iechyd ym
mis Medi.

S19/25

Nodiadau drafft o'r cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 5
Mawrth 2019
Cymeradwywyd y cofnodion fel cofnod cywir.

S19/26

Adroddiad Cynghori'r Cadeirydd i'r Bwrdd
Cafodd ei gyflwyno wrth gyfarfod y Bwrdd Iechyd ym mis Mawrth
a chaiff ei gylchredeg ymysg aelodau'r GCRh er gwybodaeth.

S19/27

Cofnod Cryno o Weithredoedd
Gwnaeth y grŵp nodi'r diweddariadau a oedd wedi'u darparu.

S19/28

Eitemau i'w hystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf a
Blaengynllun

S19/28.1
Ailbenodi ac Ethol Cadeirydd
Strategaeth Trydydd Sector
Strategaeth Gweithlu a Datblygu Sefydliadol
Y diweddaraf ar Iechyd Meddwl i gynnwys costau
Amcanion Cydraddoldeb
Rheoli Meddyginiaethau
Rhagnodi Cymdeithasol
Strategaeth Gwasanaeth
F1.0
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Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol
S19/28.2

O ystyried y nifer fawr o eitemau i'w trafod a'r amser cyfarfod
cyfyngedig sydd ar gael, gwnaeth y Grŵp gytuno y dylai'r
Cadeirydd a Chyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad
flaenoriaethu eitemau ar yr agenda yn y dyfodol i alinio â rhaglen
waith y Bwrdd Iechyd.

S19/29

Er gwybodaeth - Eitemau a gylchredwyd rhwng cyfarfodydd
-

S19/30

Diweddariad gan Grŵp Gofal Cydweithredol Gogledd Cymru
ar Golli Clyw (15 Ebrill)
Adroddiad Blynyddol Iechyd y Cyhoedd - dolen i'r wefan (15
Ebrill)
Canlyniadau cryno arolwg y staff / ymarfer ymgysylltu (1
Mai)
Byw'n Iach, Aros yn Iach - Cynllun BIPBC (10 Mai)
Cynllun ar Dudalen / Rhaglen Creu Gofal Gwell (13 Mai)

Eitemau sydd wedi'u cylchredeg ymysg aelodau er
gwybodaeth
Datganiad Ansawdd Blynyddol PBC
Adroddiad Blynyddol Pwyllgor GCRh
Cylch Busnes GCRh

S19/31

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf:
Dydd Mawrth 10 Medi 2019 am 10.00, Neuadd Gynadledda,
Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno LL31 9XX

S19/32

Unrhyw fater arall
Gwasanaeth Parcio a Theithio YGC
Roedd Fiona Evans wedi codi cwestiwn am Wasanaeth Parcio a
Theithio YGC. Darllenodd y Cadeirydd y datganiad canlynol gan
y Bwrdd Iechyd mewn ymateb:
Fel y byddwch yn ymwybodol o bosibl, cafodd y gwasanaeth hwn
ei sefydlu'n wreiddiol i ymdopi â cholli lleoedd parcio dros dro a
gododd o ganlyniad i ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd.
Dechreuodd y gwasanaeth weithredu ym mis Hydref 2014, ac
roedd tir yr ardal barcio'n cael ei brydlesu am gyfnod o 18 mis i
ddechrau, gyda'r opsiwn i adolygu'r contract bob blwyddyn o
hynny ymlaen. Cytunwyd ar drwydded safle dros dro gyda
pherchnogion presennol y safle, Reflex ac Alan Ltd, ac mae'r
trefniant presennol ar waith tan 30 Mehefin 2019.
Nid oes amheuaeth bod y gwasanaeth wedi'i ddefnyddio'n
helaeth a'i fod wedi bod yn llwyddiant o ran lliniaru'r pwysau oddi
ar leoedd parcio tra'r oedd y gwaith ailddatblygu ar y gweill. Ers
i'r gwasanaeth Parcio a Theithio fynd yn weithredol, mae 149 o
leoedd parcio ychwanegol wedi'u creu yn Ysbyty Glan Clwyd yng
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nghefn safle'r ysbyty, ac yn ogystal â hynny, disgwylir i ardaloedd
parcio ychwanegol fod ar gael eto wrth i lociau'r contractwyr gael
eu gwacáu ar y safle. Bydd y lleoedd parcio ychwanegol hyn yn
cynnwys:

 48 o leoedd parcio wedi'u llenwi'n flaenorol gan Bam
Construction fel lloc (ochr dde'r safle wrth y fynedfa).
 60 o leoedd parcio wedi'u llenwi ar hyn o bryd gan Laing
O'Rourke Construction fel lloc yng nghefn y safle.
 20 o leoedd parcio yn dilyn ail-ffurfweddu ardal
swyddfeydd presennol contractwyr Laing O'Rourke.
Bydd y lleoedd parcio ychwanegol olaf ar gael yn ystod yr
wythnos sy'n dechrau 27 Mai 2019. Hoffem roi sicrwydd i chi y
byddwn yn parhau i asesu defnydd o'r Gwasanaeth Parcio a
Theithio bob dydd hyd at 30 Mehefin 2019, fel rhan o'n hasesiad
o ofynion parcio tebygol ar gyfer safle'r ysbyty yn y dyfodol. Bydd
yr asesiad hwn yn hysbysu'r Bwrdd Iechyd ynghylch gofynion
gwariant cyfalaf i gyflwyno ateb cynaladwy newydd ar y safle a
fydd yn mynd i'r afael â chapasiti a dulliau gorfodi parcio.
O ran gwasanaethau gwennol y tu hwnt i oriau brig, mae'r
asesiad hwn eisoes wedi'i gynnal ac rydym wrthi'n cael
trafodaethau gydag Arriva mewn perthynas â newidiadau i
amserlen bresennol gwasanaethau gwennol. Yn dilyn
cyfarwyddeb flaenorol gan Lywodraeth Cymru, mae'n rhaid i holl
safleoedd y GIG fod yn ddi-dâl i staff a chleifion/y cyhoedd, ac
felly, nid yw'n bosibl codi tâl am unrhyw wasanaethau sy'n
gysylltiedig â pharcio."

Cofrestr Bresenoldeb:
Enw
Teitl / Sefydliad
Mr Ffrancon
Cymdeithasau Tai (Cadeirydd)
Williams
Mr Gwilym Ellis
Mantell Gwynedd (Is-Gadeirydd)
Evans
Mr Mark
Cyfarwyddwr Cynllunio a
Wilkinson
Pherfformiad, BIPBC Gweithredwr Arweiniol
Y Cynghorydd
Cyngor Sir Conwy
Penny Andow
Mrs Fiona
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Evans
Conwy
Y Cynghorydd
Cyngor Ynys Môn
Llinos Medi
Huws
Y Cyng.
Cyngor Sir y Fflint
Christine Jones
Mr Andy Long
WAST - Rheolwr Ardal y Gogledd
Y Cyng. Joan
Lowe
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4/6/19

10/9/19

17/12/19
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√
√
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Y Cyng.
Christine
Marston
Y Cyng. Dafydd
Meurig
Yr Athro
Roberts Moore
Mr Mike Parry

Cyngor Sir Ddinbych

x

Cyngor Gwynedd

x

Rhwydwaith Cydraddoldeb
Rhanbarthol Gogledd Cymru
Un Llais Cymru

x

Mrs Siân Purcell

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Medrwn Môn
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Ddinbych
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir y Fflint
NEWCIS

x

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

x

Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Strategaeth Iechyd, BIPBC
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Ddinbych
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir y Fflint
Gwasanaeth Allgymorth Gofalwyr,
Ardal Gorllewin BIPBC
Fforwm Gofal Cymru

√

Cadeirydd NWCHC

√

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfathrebu BIPBC

√

Helen Wilkinson
Mrs Ann Woods
Ms Claire
Sullivan
Mrs G Winter
Mrs Sally Baxter
Mrs Julie Pierce
Mrs Fran
Hughes
Ms Llinos M
Roberts
Mrs Mary
Wimbury
Mr Mark
Thornton
Mrs Katie
Sargent
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