Fforymau Cynghori'r DU - Cymru
16 Hydref 2019
13:30 – 16:00
Swit Cynhadledd
Gwesty'r Hilton
Ffordd y Brenin
Ffordd y Brodyr Llwydion
Caerydd
CF10 3HH

Agenda
Croeso a chyflwyniadau

Clare Marx

Adolygiad o weithredoedd o'r cyfarfod blaenorol

Katie Laugharne

Diweddariad y Prif Weithredwr

Charlie Massey

Y Gweithlu Meddygol, ansawdd a diogelwch

Trosolwg o'r themâu allweddol sy'n ymddangos o SaPUP, yn
canolbwyntio ar y prif ganfyddiadau ar argymhellion allweddol yr
adroddiadau

Paul Reynolds

Byddwn ni'n gosod allan sut bydd y CMC yn adolygu'r themâu
sy'n ymddangos o'n rhaglen o waith er mwyn cefnogi proffesiwn
dan bwysau (lles, tegwch a diwylliant teg).
Systemau a sicrwydd cyfunol

Gweithio gyda'n gilydd i wneud y newidiadau i wella'r
amgylchedd mae meddygon yn gweithio ynddo. Trosolwg o
weithgareddau allweddol sy'n cael eu cynnal yn y wlad mewn
perthynas â'r Gweithlu a Gweithleoedd.
Byddwn ni'n darparu trosolwg o'r gweithgareddau allweddol
mae'r CMC yn eu cynnal ar y gweithlu a gweithle ac ym mha le
mae ein blaenoriaethau cyfunol. Byddwn ni'n gwahodd yr Athro
Singhal i roi trosolwg o waith BAPIO i gefnogi'r gweithlu a bydd
Dr Phil Koer yn rhoi ei bersbectif ar ddiwylliannu a thegwch y

Robert Khan/Katie
Laugharne

Keshav Singhal a
Phil Kloer

Gweithio gyda meddygon Gweithio dros gleifion
Mae'r CMC yn elusen gofrestreig
yng Nghymru a Lloegr (1089278)
ac yn yr Alban (SC037750)
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Agenda

gweithle.
Rheolaeth ymhellach i fyny'r gadwyn gyflenwi: – atal
niwed a chefnogi proffesiynoldeb
Transition i'r Strategaeth Gorfforaethol newydd

Paul Buckley

Bydd Paul Buckley yn gosod allan y dull rydym yn ei gymryd fel
rydym ni'n datblygu ein strategaeth gorfforaethol newydd a fydd
yn rhedeg o 2021-2025. Byddwn ni'n parhau i roi diogelwch
cleifion wrth galon ein pwrpas, gan gydnabod bod cefnogi
meddygon yn allweddol i hyn, a gweithio gyda'n partneriaid
rheoleiddiol ar draws y DU er mwyn adeiladu barn a rennir o'r
cyd-destun rydym ni'n gweithredu ynddo. Byddwn ni'n
defnyddio'r sesiwn hwn i gael adborth ar ein syniadau ac
adnabod cyfleoedd ar gyfer cyd-weithio yn y dyfodol i ateb yr
heriau cyfunol a chyfleoedd rydym yn eu hwynebu.
UFA a chrynodeb o bwyntiau gweithredu

Clare Marx

Cau
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