Creu’r Cysylltiadau
Mae Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ôl a’r tro hwn rydym eich angen CHI!!
Er mwyn i rwydwaith fod yn gwbl effeithiol, mae angen i ni adnabod a darparu’r cysylltiadau rhwng
ac ar draws yr holl aelodau; i rannu gwybodaeth, hybu gwasanaethau a dysgu oddi wrth eich
gilydd. I wneud hyn mae angen eich helpu chi arnom. Sut rydym yn gwneud y defnydd gorau o’ch
gwybodaeth, eich profiad a’ch brwdfrydedd chi gan ddefnyddio’r offer sydd ar gael ar ein cyfer ni?
Sut gallwch chi ddweud wrth bobl eraill am yr hyn yr ydych yn ei wneud? Sut gallwch chi ofyn i
bobl eraill am eu profiadau? Sut gallwn ni ganfod y pethau sy’n digwydd yn eich ardal chi? A sut
rydym yn gwneud y rhwydwaith yn berthnasol i chi? Mae gennym rai syniadau ond mae angen
eich cymorth chi i helpu i ffurfio eich rhwydwaith chi a’n cadw ni ar y trywydd iawn...
Nod y digwyddiadau hyn sydd am ddim yw rhoi cyfle i ymarferwyr sy’n gweithio ym mhob maes
hybu iechyd a gwella iechyd ledled Cymru gyfarfod â chydweithwyr proffesiynol, rhwydweithio a
chanfod mwy am yr adnoddau ar y wefan newydd.
Dewch â’ch gliniadur, llechen neu Ffôn Deallus eich hun a gallwch gadw’r cyswllt yn fyw!!
Mae’r digwyddiadau hanner diwrnod hyn yn agored i unrhyw weithiwr proffesiynol sydd â
diddordeb ym maes iechyd y cyhoedd o athrawon a gweithwyr ieuenctid i fyfyrwyr nyrsio,
meddygon teulu a gweithwyr llywodraeth leol a’r trydydd sector.
Gellir mynychu’r digwyddiadau am ddim a darperir cinio bys a bawd ym mhob lleoliad. Mae’r
lleoedd yn gyfyngedig iawn felly archebwch le yn gynnar.
Dydd Mercher 4 Mai 2016 Canolfan
Fusnes Conwy, Conwy
09:30 - 12:30
Dydd Iau 5 Mai 2016 Gwesty Ramada
Plaza, Wrecsam
09:30 - 12:30
Dydd Mercher 11 Mai 2016 Gwesty’r
Metropole, Llandrindod
10:00 - 13:00
Dydd Iau 12 Mai 2016
Aberystwyth TBC
10:00 - 13:00

Dydd Mercher 18 Mai 2016
Redhouse Cymru, Merthyr
Tudful
09:30 - 12:30
Dydd Iau 19 Mai 2016
Stadiwm Liberty, Abertawe
09:30 - 12:30
Dydd Mercher 25 Mai 2016
Theatr Glan yr Afon,
Casnewydd
09:30 - 12:30
Dydd Iau 26 Mai 2016
Stadiwm SWALEC, Caerdydd
09:30 - 12:30

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: publichealth.network@wales.nhs.uk

