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Yn y rhifyn hwn:
Canfyddiadau treialon PACE yn arwain at 
ostyngiad diogel yn nefnydd gwrthfiotigau 
mewn cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr 
ysgyfaint (COPD)

YN FYW!

mewniechyd



Mae hwn yn gyflawniad enfawr i 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW, a 
llongyfarchiadau i’r holl staff academaidd 
a gweinyddol ar bob lefel, Ôl-raddedig 
i Athrawon, fu’n cynrychioli’r Ysgolion 
Meddygaeth, Ffarmacoleg, Gwyddorau 
Gofal Iechyd, Deintyddiaeth ac Optometreg 
o fewn y Coleg, sy’n cefnogi ac yn cynnal 
y digwyddiad hwn yn llwyddiannus.  Fel y 
byddwch yn ei ddarllen, mae’r digwyddiad yn 
amlwg yn cael effaith ar ddarpar wyddonwyr 
a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ar 
gam hanfodol yn eu bywydau o ran gwneud 
penderfyniadau.  Mae’r cyswllt cyntaf hwn 
â’r Ysgol Meddygaeth ac Ysgolion eraill 
ar draws y Coleg wedi ysgogi sawl llwybr 
gyrfa ysbrydoledig, ac yn dangos y rôl 
bwysig sydd gan y Brifysgol i’w chwarae 
wrth gynnal digwyddiadau ysbrydoledig fel 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW.

Yn y rhifyn hwn, rydyn ni’n sgwrsio â’r 
cynfyfyriwr Dr Matt Morgan, a raddiodd 

o’r Ysgol Meddygaeth yn 2004 ac sydd 
bellach yn Ymgynghorydd Gofal Dwys yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.  Eleni, 
cyhoeddodd Matt ei lyfr cyntaf dan y 
teitl “Critical” sy’n eich tywys ar daith o’r 
feddygaeth gofal critigol ym mhob rhan o’r 
corff – mae’n llyfr gwych!

Byddwn yn rhoi sylw i waith gwych y tîm 
Recriwtio ac Ymgysylltu Myfyrwyr, yn y 
Ganolfan Addysg Feddygol, dan arweiniad 
Vicki Roylance. Rydym ni hefyd yn tynnu 
sylw at effaith prosiect ymgysylltu ag 
ysgolion peilot dan arweiniad Dr Sarju 
Patel sy’n cynnwys ein myfyrwyr meddygol 
yn cynnal sesiynau tiwtora rheolaidd i 
ddisgyblion blwyddyn 9 o Ysgol Uwchradd 
Fitzalan yng Nghaerdydd.  

Yn olaf, cofiwch fod ReMEDy ar gael ar  
ffurf electronig i gynfyfyrwyr yr Ysgol, felly 
cofiwch roi gwybod inni os yw eich cyfeiriad 
ebost wedi newid.  

   Diweddarwch eich manylion nawr:  
www.caerdydd.ac.uk/alumni-update

Croeso

Y diweddaraf am y Cwricwlwm 
Daw’r diweddariad hwn yn syth 
o’r wasg ar ôl bod yn bresennol 
yn nigwyddiadau Graddio 2019 
yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. 
Roedd yn ddiwrnod rhagorol arall a oedd yn 
ein hatgoffa ni am hanes Addysg Feddygol 
yng Nghymru wrth i’r Athro Stephen 
Tomlinson CBE dderbyn ei Gymrodoriaeth  
er Anrhydedd. 

Mae pethau’n parhau i newid yn gyflym wrth 
i ni geisio cyfrannu ymhellach i’r heriau a 
wynebir gan y GIG yng Nghymru. Mae ail 
garfan cwricwlwm C21 bellach wedi graddio 
ac rydym ni’n parhau i edrych am ffyrdd i 
sicrhau bod ein addysgeg yn cyd-fynd â’n 
datganiad cenhadaeth o fewn y Ganolfan 
Addysg Feddygol. Mae hyn wedi arwain at 
gydweithio cyffrous gyda Phrifysgol Bangor 
lle bydd cwrs C21 Gogledd Cymru yn cael 
ei lansio ym mis Medi 2019. Bydd hyn yn 
sicrhau profiad cyfatebol i fyfyrwyr sy’n 

astudio meddygaeth yng ngogledd Cymru. 
Gan ddefnyddio egwyddorion parhad 
addysgol ac ymgysylltu â’r gymuned, 
bydd y myfyrwyr hyn yn dysgu o Brifysgol 
Bangor, Prifysgol Caerdydd a chyfadran 
Betsi Cadwaladr. Mae hwn bendant yn 
gam i’r cyfeiriad cywir i elwa ar fanteision 
ehangu mynediad ac addysg feddygol 
wedi’i dosbarthu ar gyfer dyfodol y GIG yng 
Nghymru. Bydd rhagor am yr arloesi hwn 
yn y rhifyn nesaf o ReMEDy wrth i’r tîm 
Israddedig barhau â’u gwaith caled i sicrhau 
profiad gwych i fyfyrwyr. 

Mae gennym ni bellach ymdeimlad o 
‘ymarfer cymunedol’ go iawn ar draws 
Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir (PGT) yr 
Ysgol Meddygaeth gan fod y tîm PGT wedi 
adleoli i swyddfa newydd. Bydd cwblhau 
camau gweithredu’r adolygiad PGT a 
gynhaliwyd 2 flynedd yn ôl yn ein rhoi 
ni mewn lle da i ddatblygu’r cyrsiau hyn 
ymhellach yn y dyfodol. 

Rwy’n hapus iawn i adrodd bod y tîm 
Ymchwil Ôl-raddedig (PGR) wedi llwyddo i 
sicrhau cyfradd cwblhau ar amser o 95% ar 
gyfer PhDs a 90% o ran boddhad cyffredinol 
yn yr Arolwg o Brofiadau Ymchwilwyr Ôl-
raddedig. Cafodd y cwrs BSc Ffarmacoleg 
Feddygol flwyddyn eithriadol arall hefyd yn 
Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr gan sicrhau 
boddhad cyffredinol o 100%. Mae hwn yn 
gwrs gwych sy’n cynhyrchu gwyddonwyr 
a doctoriaid eithriadol. Llongyfarchiadau 
i’r holl dimau dan sylw am y cyflawniadau 
gwych hyn sy’n dangos cymaint yw 
ymroddiad parhaus staff i brofiadau ein 
myfyrwyr. 

Heb os ac oni bai mae cyfnod heriol o’n 
blaenau, ond mae’r Ganolfan Addysg 
Feddygol yn parhau i weithio’n galed i 
gyflawni a gweithredu’n uniongyrchol ar yr 
heriau hyn. 

Yr Athro Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Yn rhifyn 32 ReMEDy, rydym ni’n dathlu pen-blwydd digwyddiad 
ymgysylltu ag ysgolion blaenllaw yr ysgol, Gwyddoniaeth ym  
Maes Iechyd YN FYW, yn 25 oed. Mae’r digwyddiad yn cael ei 
gynnal bob mis Mawrth i gyd-fynd â’r Wythnos Gwyddoniaeth  
a Pheirianneg Genedlaethol.  

Yr Athro Ian Weeks
Deon Dros Dro 
Ysgol Meddygaeth

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Mae Matt yn feddyg yn uned  
gofal dwys Ysbyty Athrofaol  
Cymru, Caerdydd.   

Dyma ei ddisgrifiad o’i waith: “Y lle mwyaf 
rhyfeddol, mwyaf cymhleth ond mwyaf syml 
yn yr ysbyty. Syml achos ein bod yn defnyddio 
technoleg gymhleth a gwyddoniaeth arloesol 
i roi ond un peth i’r cleifion - amser. Amser 
inni ddarganfod beth sy’n bod arnyn nhw, 
amser iddyn nhw wella ac, weithiau yn 
anffodus, amser iddyn nhw ddweud ffarwel.”

Ar ddiwrnod arferol, bydd Matt yn cyfuno 
gofalu am bobl â chynnal ymchwil i wneud 
hynny’n well a cheisio cyfleu’r canlyniadau 
i bobl eraill. “Dechrau’n gynnar, gorffen yn 
hwyr ac yfed llawer o goffi fel arfer!”

Yn syth ar ôl graddio, roedd Matt yn feddyg 
yn y deheubarth ac yn gweithio 56 awr 
yr wythnos, gan gynnwys y rhan fwyaf 
o benwythnosau a gwyliau’r Nadolig. Ei 
ddisgrifiad o’i yrfa ers graddio yw “anhrefnus, 
ond mewn ffordd dda”.  Meddai: “Rwyf i wedi 
gweithio yn rhai o ysbytai mwyaf y wlad hon 
ac Awstralia, bues i yn y fyddin am sbel, fe 
wnes i ddoethuriaeth ynghylch defnyddio 
deallusrwydd artiffisial i ddibenion meddygol 
a dychwelais i Gaerdydd i weithio yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru.”

“Dros y flwyddyn ddiwethaf, rwyf i wedi 
ysgrifennu fy llyfr cyntaf - ‘Critical’. Hoffwn i 
dywys y darllenwyr trwy adran y gofal dwys, 
un o fannau prysuraf ysbyty modern, lle mae 
digon o bwysau.  Yn ystod y daith, byddan 
nhw’n cwrdd â rhai o’m cleifion mwyaf 
diddorol a chofiadwy. Trwy’r straeon hynny, 
byddan nhw’n dysgu am ryfeddodau’r corff 
dynol ac yn dathlu gwydnwch anhygoel yr 
ysbryd dynol. Os ydych chi’n hoff o straeon, 
gwyddoniaeth neu bobl, dyma’r llyfr i chi!”

Pan holon ni pam dewisodd Matt astudio 
yma ym Mhrifysgol Caerdydd, atebodd iddo 
ddweud wrth diwtor gyrfaoedd ei ysgol 
yr hoffai fod yn debyg i Fox Mulder yn yr 
X-Files. “A minnau mewn ysgol gyfun yng 
Nghymru, dim gobaith y gallwn i gyflawni 
hynny, fodd bynnag. Ar ôl mynd i un o 
seminarau cyntaf ‘Gwyddoniaeth ym maes 
Iechyd’ Prifysgol Caerdydd, ymgeisiais am 
gwrs meddygol yno yn hytrach.”  Efallai 
bod hynny’n esbonio pam mae Matt mor 
frwdfrydig o ran cynnwys y bobl mewn 
ymchwil a pham mae’n ymwneud â 
rhai mentrau ymgysylltu megis rhaglen 
‘Gwyddoniaeth ym maes Iechyd’ yr Ysgol 
Meddygaeth gan hysbysu a chynnwys pobl 
yn yr ymchwil ddiweddaraf i ofal dwys ac 
ysgogi meddygon a gwyddonwyr y dyfodol.    

Tra oedd yn astudio meddygaeth, treuliodd 
Matt gyfnod diddorol iawn ym Mrasil gan 
weithio gyda chleifion oedd yn dioddef ag 
HIV. “Agorodd fy llygaid i dlodi oedd ochr yn 
ochr â phrydferthwch mewn rhan wahanol 
iawn o’r byd.”

Ynglŷn â chyfraniad Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd at ei lwyddiant, meddai Matt: 
“Roedden nhw’n fodlon mentro trwy 
dderbyn llanc 18 oed oedd wedi gofyn 
iddyn nhw ei droi’n feddyg. Croesawon nhw 
fi yn ôl i astudio ar gyfer doethuriaeth dros 
ddegawd wedyn.”

“Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd 
yn lle sydd wedi fy meithrin gan fy ngalluogi  
i gyflawni fy llawn dwf.”

Dr Matt Morgan (MBBCh 2004, PhD 2015)

Sgwrs gyda chynfyfyriwr

Cynghorion Matt  
i fyfyrwyr:

“Does yr un tatŵ 
dros dro!”
Dyma bum gair Matt  
i ddisgrifio Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd:

Lle cyfeillgar

cryf ei

addysg

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Dan y Chwyddwydr:

Tîm Ymgysylltu Myfyrwyr,  
Canolfan Addysg Feddygol

Dan arweiniad Vicki Roylance, mae’r tîm bach hwn yn ymroi  
i sicrhau bod y Brifysgol a’n cymuned yn dathlu llwyddiant ein 
myfyrwyr meddygol. 
Mae ein myfyrwyr yn llysgenhadon anhygoel i’r 
cwrs a’r yrfa. Nid yn unig maent yn ymgymryd 
â’u hastudiaethau meddygol gydag 100% o 
ran ymrwymiad, ond mae llawer ohonynt yn 
ymwneud â nifer o brosiectau eraill tu mewn 
a thu allan i’r Ysgol Meddygaeth. Mae’r tîm yn 
gwybod am rai o’r myfyrwyr, ac eto ddim am 
lawer ohonynt. Mae’r tîm yn awyddus i glywed 
am weithgareddau allgyrsiol y mae myfyrwyr 
yn cymryd rhan ynddynt er mwyn sicrhau eu 
bod yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei 
haeddu.  

Bob blwyddyn o gwmpas mis Chwefror, 
mae’r Ysgol Meddygaeth yn dod ynghyd 
i ddathlu llwyddiant myfyrwyr drwy ein 
seremoni wobrwyo arbennig ‘Surgam’ 
(o’r Lladin ‘Fe godaf’). Mae’r digwyddiad 
yn achlysur mawreddog gyda dawnsio, 
cerddoriaeth a straeon sy’n ysbrydoli. Mae 
teuluoedd myfyrwyr yn dod hefyd i rannu yn 
eu llwyddiant ac i eistedd gyda balchder (ac 
yn aml iawn, deigryn yn eu llygaid!) i weld 
beth mae’r myfyrwyr anhygoel hyn wedi’i 
gyflawni. Bydd y ffurfioldebau yn dechrau 
gyda the prynhawn blasus ac yna’n symud 
at y gwobrau a’r dathliadau.

Mae ein cyfrifon cymdeithasol yn llwyfan 
gwych i rannu yn llwyddiant ein myfyrwyr. 
Bydd dilyn ein negeseuon Facebook 
(Israddedigion: @CardiffC21; Ôl-raddedigion 
(a Addysgir) @cardiffpostgradmedic) yn 
sicr o wneud staff/cynfyfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd a rhanddeiliaid yn falch o fod yn 
gysylltiedig â grŵp mor lwyddiannus o bobl. 
O fyfyrwyr ar leoliadau dewisol i raddio, mae 
Facebook yn cynnwys y cyfan. 

Mae Myfyrwyr Meddygol yn heidio i gymryd 
rhan mewn lawer o brosiectau allgymorth 
a gynhelir gan staff, ac fe werthfawrogir 
hynny’n fawr. Roedd un prosiect allgymorth 
cymunedol, a gynhaliwyd yn ddiweddar yn 
Grangetown, Caerdydd o’r enw ‘Hyrwyddo 
Rhagoriaeth Academaidd a Chymunedol’ 
(PACE), a ddisgrifir yn fanylach yn 
ddiweddarach yn y rhifyn hwn o ReMEDy, 
yn cynnwys y modelau rôl Gabrielle Kelly a 
Fleur Archer o’r Ail Flwyddyn. Aeth Gabrielle 
a Fleur ati ar eu pennau eu hunain i drefnu 
a chynnal ysgol haf deuddydd ar gyfer 
disgyblion Ysgol Uwchradd Fitzalan. Diolch 
i’w hegni, eu menter a’u natur gyfeillgar, 
fe gafodd y disgyblion amser wrth eu 
bodd yn dysgu ac yn cael hwyl yn yr Ysgol 
Meddygaeth.

Ydych chi’n gwybod am unrhyw 
fyfyrwyr meddygol sy’n gwneud 
cyfraniad eithriadol i’r gymuned 
mewn unrhyw ffordd? 

Yn fwy na thebyg, maen nhw’n 
‘arwyr di-glod’. Byddem wrth ein 
bodd yn clywed gennych chi – 
C21@cardiff.ac.uk. 

Gyda’n gilydd fe allwn ni wneud yn 
siŵr bod ein myfyrwyr yn cael y clod 
maen nhw’n ei haeddu.

Mae ein myfyrwyr yn fodelau rôl gwerth 
chweil. Mae cannoedd o fyfyrwyr 
meddygol yn rhoi help llaw mewn nifer  
o ddigwyddiadau recriwtio drwy gydol  
y flwyddyn. 

Byddai’n cymryd gormod o amser i 
restru’r holl sylwadau hyfryd rydym ni’n 
eu cael am ein myfyrwyr, ond dyma 
ambell un i roi blas i chi:

“Roedd y myfyrwyr a oedd yn 
helpu ar y Diwrnodau Blasu 
yn glod go iawn i’r Brifysgol”.

“Roedd yr holl fyfyrwyr wnes 
i siarad â nhw yn wybodus ac 
yn gyfeillgar iawn”.

Roedd y myfyrwyr yn 
gyfeillgar, yn ddoniol, yn onest 
ac yn llawn gwybodaeth”.

“Roedd y myfyrwyr yn wych. 
Fe wnaethon nhw’n arbennig. 
Da iawn bawb!”

?

Mae uwch-reolwyr Ysgol Meddygaeth yn cynnig cefnogaeth 
ffisegol a moesol ar gyfer recriwtio myfyrwyr.  Yn y llun o’r 
tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr o’r chwith i’r dde y mae Janet 
Batters, Vicky Roylance a Caitlin Golaup ar Ddiwrnod 
Agored ynghyd â Tracy Booth (yr ail o’r chwith), Cynorthwy-
ydd Personol i Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Dave Wilson, 
Cadeirydd y Grŵp Derbyn Myfyrwyr a’r Athro Steve Riley 
(sydd fwyaf i’r dde), Deon Addysg Feddygol.

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Canfyddiadau treialon PACE yn arwain… 

…at ostyngiad diogel yn nefnydd gwrthfiotigau mewn 
cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD)

Bu yno amrywiaeth o fudd-ddalwyr megis 
llunwyr polisïau, cynrychiolwyr y byd 
diwydiannol a’r trydydd sector, ymchwilwyr 
a chleifion a glywodd trwy gyfrwng 
anerchiadau i’r gynulleidfa i gyd a chyfres 
o gylchoedd trafod fod bwriad i roi’r hyn 
sydd wedi deillio o’r arbrawf ar waith mewn 
polisïau a chanllawiau er lles cleifion, eu 
teuluoedd, y gymdeithas ehangach a’r GIG.

Mae tua miliwn o bobl y deyrnas hon yn 
dioddef â chlefyd rhwystrol parhaol yr 
ysgyfaint. Yn aml, bydd pobl a chanddynt y 
clefyd yn dioddef eto fyth trwy byliau sydyn o 
fyrder gwynt, pesychu a llysnafedd pan fydd 
eu cyflwr yn waeth o lawer. Rhoddir cyffuriau 
gwrthfiotig i dri o bob pedwar. Fodd bynnag, 
nid heintiau bacteriol sy’n achosi dwy ran 
o dair o’r pyliau hynny ac, yn aml, fydd 
gwrthfiotigau ddim o gymorth i’r claf.

Nod ymchwilwyr oedd gweld a fyddai modd 
helpu clinigwyr i benderfynu pryd y dylen 
nhw roi gwrthfiotigau i glaf trwy dynnu peth 
gwaed o’i fys a’i brofi (proses y byddai angen 
ond ychydig o funudau i’w gorffen mewn 
meddygfa). Mae protein C-adweithiol yn 
dangos bod llid yn y gwaed am y bydd yn 
codi yn gyflym ynddo pan fo heintiau difrifol. 
Pan nad oes llawer o’r protein hwnnw yng 
ngwaed cleifion, byddan nhw’n llai tebygol o 
dipyn i elwa ar gyffuriau gwrthfiotig. 

Yn ôl canlyniadau a gyhoeddwyd yn rhifyn 
mis Gorffennaf y New England Journal 
of Medicine, gall prawf pigiad bys mewn 
meddygfa gwtogi’n ddiogel ar y defnydd 
o wrthfiotigau mewn cleifion a chanddynt 
glefyd rhwystrol parhaol yr ysgyfaint.

Astudiaeth PACE yw’r hapdreial gyntaf sydd 
wedi’i chynnal o dan reolaeth ar gyfer holi 
a allai mesur protein C-adweithiol cleifion 

mewn meddygfa arwain at ddefnyddio llai o 
gyffuriau gwrthfiotig heb amharu ar iechyd 
y cleifion hynny. Hyfforddwyd meddygon 
teulu a’u staff clinigol ynghylch defnyddio 
prawf gwaed pigiad bys yn y feddygfa a sut i 
ddehongli’r canlyniadau i bennu gofal.

Neilltuwyd ar hap 653 o bobl a aeth  
i’w meddygfa yng Nghymru a Lloegr o 
ganlyniad i’w cyflwr waethygu i naill ai’r 
1) gofal arferol heb y prawf neu’r 2) gofal 
arferol a phrawf gwaed hefyd. 77% o’r 
cleifion yng ngharfan y gofal arferol heb 
brawf ddefnyddiodd gyffuriau gwrthfiotig 
ond dim ond 57% o’r rhai yng ngharfan 
y prawf gwaed a’u defnyddiodd yn y 
pedair wythnos ar ôl yr ymweliad cyntaf 
â’r feddygfa, gan gwtogi ar y defnydd o 
wrthfiotigau o 20%. Yn bwysicaf oll, doedd 
dim effaith niweidiol ar allu cleifion i wella 
yn ystod y pythefnos ar ôl yr ymweliad cyntaf 
â’r feddygfa o ganlyniad i gymryd llai o 
wrthfiotigau, nac ar eu llesiant a’u defnydd o 
wasanaethau gofal iechyd chwe mis wedyn. 
Dangosodd hynny fod modd cwtogi’n ddiogel 
ar y defnydd o wrthfiotigau i leddfu pyliau 
achlysurol trwy fesur protein C-adweithiol 
yng gwaed cleifion.

Meddai’r Athro Francis, un o brif ymchwilwyr 
yr astudiaeth: “Mae llywodraethau, 
comisiynwyr, clinigwyr a chleifion ledled 
y byd wrthi’n chwilio am ffyrdd o bennu 
pryd y bydd yn ddiogel osgoi gwrthfiotigau 
a chanolbwyntio ar drin clefyd rhwystrol 
parhaol yr ysgyfaint trwy ddulliau eraill. 
Mae’n harbrawf wedi dangos bod modd 
cwtogi o 20% ar y gwrthfiotigau y bydd 
clinigwyr yn eu rhoi a’r rhai y bydd cleifion 

yn eu defnyddio. Y dyb fel arfer yw y bydd yn 
beryglus iawn osgoi rhoi cyffuriau gwrthfiotig 
i gleifion yn y garfan hon, ond llwyddon ni 
i ostwng y defnydd o’r cyfryw gyffuriau - a 
hynny tua dwywaith gymaint â’r hyn y bydd 
y rhan fwyaf o arbrofion gwrthficrobaidd yn 
ei gyflawni - yn ogystal â dangos bod y dull 
hwn yn ddiogel.” 

Mae’r ymchwilwyr yn argymell y dylai 
clinigwyr gofal sylfaenol fesur protein 
C-adweithiol gwaed cleifion yn y feddygfa i’w 
helpu i bennu a fydd gwrthfiotigau yn briodol 
i bobl sy’n dioddef â chlefyd rhwystrol 
parhaol yr ysgyfaint. Gallai gostwng y 
defnydd o wrthfiotigau yn y modd hwn helpu 
i rwystro’r ymwrthedd i wrthfiotigau. 

Cynhaliodd ymchwilwyr 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol 
Rhydychen a Choleg y 
Brenin, Llundain gyfarfod 
ymgysylltu â chynulleidfa 
benodol yng Nghanolfan 
Mileniwm Cymru ar 
6ed Mehefin i drafod 
canlyniadau addawol iawn 
astudiaeth PACE.

Tîm PACE o’r chwith i’r dde: Dr Guru Naik; yr Athro Chris Butler; Mr Jonathan Bidmead; yr Athro Nick Francis;  
Ms Janine Bates; Dr Patrick White; Dr Carl Llor; Dr Dave Gillespie; Dr Emma Thomas-Jones; Mr Nigel Kirby,  
Dr Mandy Wooton a Dr Micaela Gal.

Mae’r gwaith ymchwil 
“C-reactive Protein Guided 
Antibiotic Prescribing for COPD 
Exacerbations” wedi’i gyhoeddi 
yn New England Journal of 
Medicine yn: www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa1803185

Dyma ein crynodeb:  
https://youtu.be/AtZ7bnbpoNk

Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil i Iechyd 
ariannodd yr astudiaeth hon. Barn yr awdur(on) a 
fynegir yma, nid barn y GIG, y Sefydliad Cenedlaethol 
dros Ymchwil i Iechyd na’r Adran dros Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol o reidrwydd.

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Nodwedd allweddol o’r digwyddiad hwn yw 
dangos y modd y gall chwilfrydedd gwyddonol 
weithiau arwain at ddatblygiadau mawr ym 
maes meddygaeth.  Un glasur o enghraifft 
yw’r modd yr arweiniodd astudiaeth o 
sglefrod llewyrchol y môr ymchwilwyr Ysgol 
Meddygaeth at ddatblygu technoleg a 
ddefnyddir mewn sawl can miliwn o brofion 
clinigol bob blwyddyn ledled y byd bellach. 

Eleni, roedd y digwyddiad yn 25 oed a chafodd 
disgyblion gyfle eto i fod yn rhan o deithiau 
tywys o amgylch labordai, i gael ymdeimlad 
o’r cyffro a’r heriau sy’n gysylltiedig ag 
ymchwil fiofeddygol; ymweld ag ystod eang 
o arddangosfeydd rhyngweithiol, gwrando ar 
gyfres o sgyrsiau am bynciau llosg amrywiol 
ym maes gwyddoniaeth fiofeddygol yn 
ogystal â chwrdd â gwyddonwyr a chlinigwyr 
ar draws sbectrwm cyfan gyrfaoedd ym 
meysydd gwyddoniaeth a gofal iechyd a gofyn 
cwestiynau iddynt.

Dros y blynyddoedd, mae wedi dod i’r amlwg 
fod Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW, 
ochr yn ochr â mentrau eraill Gwyddoniaeth 
ym Maes Iechyd, yn cael effaith gadarnhaol ar 
ddylanwadu ar ddewisiadau o ran gyrfaoedd a 
helpu disgyblion i wireddu’r dewisiadau hynny 
trwy gael mynediad i brifysgol.

Yn ôl Thomas Grother, myfyriwr meddygol 
yn ei bumed flwyddyn a astudiodd addysg 
feddygol yn rhan o’i radd ymsang y llynedd: 
“Fe es i ddigwyddiad Gwyddoniaeth ym 
Maes Iechyd yn FYW pan oeddwn yn fyfyriwr 
chweched dosbarth. Rhoes gyfle imi edrych 
ar sawl cwrs gwyddoniaeth oedd ar gynnig 
yn y prifysgolion. Roeddwn i eisoes wedi 
ystyried meddygaeth, ac roedd yn wych cael 
cyfle i gael profiad uniongyrchol a gofyn 
cwestiynau i staff a myfyrwyr drwy gydol y 
dydd. Fe es ymlaen i wneud cais i astudio 
meddygaeth, a chefais gynnig lle yma ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Os ydych chi’n credu yr 

hoffech chi astudio cwrs meddygaeth mewn 
prifysgol, dylech yn sicr alw heibio i seminar 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn FYW!”

Aeth Lisa Jeffers, a raddiodd yr haf hwn, 
i ddigwyddiad Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd YN FYW yn 2012. Meddai: “Mae fy 
amser yn yr ysgol feddygol – sy’n tynnu at ei 
derfyn nawr, gwaetha’r modd – wedi’i ffurfio 
er gwell, diolch i Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd. Rwy’n eithriadol o ddiolchgar i’r 
digwyddiad a’r unigolion sydd ynghlwm wrth 
ei gynnal. Mae academia a gwaith ymchwil 
wedi bod yn rhan fawr o’m cwrs gradd, ac 
rwyf o’r farn bod y diddordeb hwn wedi’i 
sbarduno yn ôl yn 2012 trwy’r digwyddiad 
hwn. Rwyf wedi cael cyfleoedd diddiwedd, 

Dathlu  
25 mlynedd 
o ysbrydoli 
gwyddonwyr  
a chlinigwyr  
y dyfodol
Ers 1995, mae Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd wedi croesawu 
disgyblion chweched dosbarth 
o bob cwr o Gymru, gyda’r nod o 
danio eu diddordeb a’u hysbrydoli 
â gwyddoniaeth gyffrous sy’n sail 
i reolaeth glinigol o glefydau, ac 
ymchwil feddygol. 

YN FYW!

mewniechyd
Pen-blwydd yn 25 oed 
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gan gynnwys gradd ymsang yng Ngholeg 
Imperial Llundain, cyhoeddiadau a chyfle 
ar gyfer lleoliad dewisol gyda Phrifysgol 
Toronto. Mae’r ffrindiau a wnes yn ôl yn 
2012 bellach yn ffrindiau gydol oes. Diolch, 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd!”

Mae Nicholas Alford, Dirprwy Gyfarwyddwr 
Adran y Gwyddorau, Ysgol St Cyres, yn 
dod â disgyblion blwyddyn 12 i seminar 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW ers 
dros 10 mlynedd. Meddai: “Rwy’n edrych 
ymlaen at ddod â’n myfyrwyr i’r digwyddiad.  
Gwelan nhw ehangder y cyfleoedd sydd 
yno ar gyfer gyrfaoedd yn y galwedigaethau 
meddygol.  Mae’r teithiau tywys o amgylch 
y labordai yn uchafbwynt i’r diwrnod; maent 
yn dangos pa mor amrywiol yw’r technegau 
a ddefnyddir o ran diagnosis a thriniaeth 
fodern.  Mae’r gweithgareddau ymarferol yn 
gymaint o hwyl ac yn gyfle delfrydol i fyfyrwyr 
ac athrawon rwydweithio.  Mae’n wych 
gweld esblygiad y digwyddiad yn ystod yr 
amser rwyf wedi bod yn dod â myfyrwyr iddo.  
Mae tîm Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn 
ysbrydoli pawb; mae’u hymroddiad i’w gwaith 
yn amlwg yn eu brwdfrydedd ynghylch y 
digwyddiad.  Rwy’n argymell Gwyddoniaeth 
ym Maes Iechyd YN FYW i bob athro 
gwyddoniaeth. Dyma’r ymweliad gorau bob 
blwyddyn i’n disgyblion Safon Uwch.”

Aeth Dr Matt Morgan, Ymgynghorydd 
Meddygaeth Gofal Dwys ac Uwch-
gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, i seminar 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW pan 
oedd yn ddisgybl blwyddyn 12. Meddai Matt:  
“Prin y byddwn i wedi credu y byddai mynd 
i’r seminar hwn dros 20 mlynedd yn ôl wedi 
bod mor bwysig ar gyfer fy ngyrfa. Wn i ddim 
a fyddwn i wedi bod yn feddyg, ymchwilydd, 
awdur ac athro hebddo. Diolch.”

Fe roes yr Athro Sir Leszek Borysiewicz, 
oedd wedi hyrwyddo a chefnogi’r seminar 
cyntaf ym 1995, ddarlith o’r enw ‘Health 
Care - 25 years of progress but more 
to come?’ i bawb. At hynny, fe roes yr 
Athro Anthony Campbell, Cadeirydd 
Cylch Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd 
am gyfnod hir, araith o’r enw ‘25 years 
that have revolutionised medicine’. 
Ychwanegodd: “Mae menter Gwyddoniaeth 
ym Maes Iechyd YN FYW, (PUSH - Public 
Understanding of Science in Health - yn 
wreiddiol), wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi, 
cannoedd o staff a miloedd o ddisgyblion 
ac athrawon, ers inni ddechrau arni 25 
mlynedd yn ôl. Mae cyfraniad pobl ar lawr 
gwlad wedi bod yn hanfodol i lwyddiant y 
fenter a’i chynaliadwyedd. Mae wedi bod 
yn arloesol ynghylch ymgysylltu ag ysgolion 
a’r cyhoedd, nid dim ond yng Nghymru ond 
ledled y deyrnas a’r tu hwnt. Wrth galon ein 
cenhadaeth roedd cyffroi darpar wyddonwyr 
a gweithwyr iechyd proffesiynol ifanc 
ynghylch yr hyn a wnawn â gwyddoniaeth 
mewn ysgol feddygol, a’r modd y gall hynny 
effeithio ar ofal cleifion, technoleg a’r 
economi. Hir oes i hynny!”

Meddai Dr James Matthews, Ysgol 
Meddygaeth, cadeirydd presennol Cylch 
Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd a fu ym 
mhob un o’r 25 seminar: “Mae cryn 
ymdrech y tu cefn i ddylunio’r teithiau 
tywys unigol, y sgyrsiau, y paneli, y cwisiau 
a’r arddangosfeydd ar gyfer y digwyddiad, 
ond mae’n amlwg bod yr ymdrech honno’n 
talu ar ei chanfed o ran ysgogi’r to nesaf o 
wyddonwyr a chlinigwyr.”

“Cyflwynon ni eleni sesiwn DPP ar gyfer 
athrawon a’n gobaith yw y bydd hynny’n 
ddefnyddiol ac yn rhan ddatblygiadol o’r hyn 
y bydd Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN 
FYW yn ei gynnig yn y dyfodol.”

Roedd yr adborth am y seminar eleni yn 
dda iawn gan fod dros hanner y disgyblion 
a lenwodd y ffurflen wedi dweud eu bod yn 
fwy tebygol bellach o astudio ym Mhrifysgol 
Caerdydd a bod dros hanner wedi 
cadarnhau bod yr achlysur wedi’u helpu i 
fynd ar ôl nodau gyrfaol.

Bu Pravenna Pemmasani, Ysgol Uwchradd 
yr Eglwys Newydd, yno ar 13eg Mawrth. 
Dyma ei disgrifiad o’r profiad: 

“Roedd y diwrnod yn gyfle perffaith imi 
ymgysylltu ag amryw ganghennau nad 
oeddwn i wedi’u gweld o’r blaen ym myd 
meddygaeth. Roedd modd imi fod yn 
chwilfrydig am ymchwil a meysydd arbenigol 
nad oedden nhw’n hysbys imi. Yn gyntaf, 
roedd y darlithoedd i’r gynulleidfa i gyd yn 
gofnod gwerthfawr o’r 25 mlynedd diwethaf 
ym maes meddygaeth ac allwn i ddim ond 
rhyfeddu ar faint sydd wedi’i gyflawni a’r 
datblygiadau cyffrous sydd i ddod.

Yr arddangosfa oedd uchafbwynt y dydd 
am iddi gyfleu syniadau cymhleth mewn 
modd difyr fel y gallai disgyblion y chweched 
dosbarth eu deall. Roeddwn i wrth fy modd 
yn y rhan am fedrau clinigol lle y ces i gyfle 
i gymryd gwaed! Roeddwn i’n teimlo fel 
myfyriwr meddygol ac yn ofnus y byddwn i’n 
gwneud cawl ohono! Roedd yn ddiddanol 
symbylu llwybrau arwyddion y corff ar fwrdd 
pŵl yn y rhan am grydcymalau gwynegol a 
dangosodd hynny fod gwyddoniaeth ar waith 
yn yr ysbytai drwy’r amser, nid dim ond yn y 
labordai ymchwil o reidrwydd.

Atgyfnerthodd y daith trwy’r labordai y 
syniad bod gwyddoniaeth yn hwyluso 
datblygiad meddygaeth. Dysgais i am rôl 
celloedd T ynghylch iechyd a chlefydon a’i 
bod yn bwysig eu deall er mwyn cynhyrchu 
moddion penodol.

Yn olaf, roedd y panel arbenigol o gymorth 
mawr ynghylch lleddfu unrhyw amheuon am 
gyflwyno cais i ysgol feddygol, gan wneud 
i’r broses ymddangos yn llai ymestynnol. 
Atgoffodd yr holl brofiad fi y bydda i’n 
astudio pwnc sy’n agos at fy nghalon - un ac 
iddo lawer iawn o bosibiliadau.”

Dyma fideo Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd YN FYW: https://youtu.be/
WgZ98FKe13E

I ddysgu rhagor am ein 
gweithgarwch ymgysylltu ag ysgolion, 
darllenwch: www.cardiff.ac.uk/
medicine/about-us/engagement

Neu gysylltu â:  
medicengagement@cardiff.ac.uk

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
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 Codi ymwybyddiaeth  
o sumptomau canser 

Mae’r Athro Kate Brain a’r Dr Grace 
McCutchan wedi bod yn cydweithio â Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i 
lunio ymgyrch tynnu sylw pobl cymoedd 
y deheubarth at sumptomau amhendant 
canser. Rydyn ni’n gwybod y gallai diffyg 
ymwybyddiaeth o sumptomau amhendant 
canser, megis teimlo’n flinedig drwy’r amser 
heb reswm, ynghyd ag ofn y clefyd beri 
i bobl osgoi mynd at y meddyg – nod yr 
ymgyrch yw cywiro hynny. Bydd yr ymgyrch 
yn cyfleu negeseuon am ganser i bobl trwy 
hyrwyddwyr hyfforddedig dros faterion 
canser ym mhob bro a hysbysebion sy’n 
anelu at gynulleidfa benodol (ar fagiau 
fferyllfeydd, bysiau, tudalennau Facebook 
ac ati) i annog pobl i fynd at y meddyg pan 
fo sumptomau pwysig.

 Cydnabyddiaeth 
Anrhydeddau  
Pen-blwydd y Frenhines

Dyrchafwyd yr Athro Antony Bayer yn 
Aelod o Urdd Ymerodraeth Prydain am 
ei wasanaethau dros ofal iechyd yn 
Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines. 
Athro Meddygaeth Geriatrig a Chyfarwyddwr 
Gwasanaeth Asesu Cof Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Ysbyty Prifysgol 
Llandochau, yw’r Athro Antony Bayer. Mae 
ymchwil yr Athro Bayer yn canolbwyntio 
ar epidemioleg, asesu a rheoli’n glinigol 
anhwylderau gwybyddol a chlefydau niwro-
ddirywiol, yn enwedig clefyd Alzheimer. Mae 
ei ddiddordebau yn cwmpasu treialon clinigol 
triniaethau ffarmacolegol ac anffarmacolegol 
ar gyfer dryswch henaint hefyd, yn ogystal â 
threfnu gwasanaethau.

 Ymchwilwyr yn 
datguddio elfen sy’n 
achosi ymlediad aortig 
abdomenol

Mae ymchwilwyr wedi darganfod bod teulu o 
lipidau (brasterau) yn cyfrannu at ddatblygu 
clefyd aortig difrifol trwy sbarduno tolchenni 
i ymffurfio yn waliau’r pibellau gwaed.  

Darganfu’r tîm (ymchwilwyr ym mhrifysgolion 
Caerdydd, Rhydychen ac Erlangen) fod 
lipidau o’r enw eoxPL yn hwyluso datblygiad 
ymlediad aortig abdomenol - clefyd lle y 
bydd llid yn niweidio’r aorta gan arwain at ei 
rwygo weithiau.

Meddai’r Athro Valerie O’Donnell, a 
arweiniodd y tîm: “Ar ôl darganfod lipidau 
newydd sy’n tueddu i achosi tolchennu 
gwaed, dechreuon ni ystyried a fydden 
nhw ymhlith achosion ymlediad aortig 
abdomenol am ein bod ni’n gwybod bod y 
cyflwr yn gysylltiedig â tholchennu gwaed.”

“Canfu ein hymchwil fod y lipidau hynny 
yng nghelloedd y gwaed yn sbarduno 

datblygiad ymlediadau aortig abdomenol yn 
waliau pibelli’r gwaed, am eu bod yn rheoli 
tolchennu gwaed yn uniongyrchol.

“Yn annisgwyl, pan roeson ni’r un lipidau 
yn sustem y gwaed, gwelon ni fod ganddynt 
briodweddau ataliol am y byddan nhw’n 
amsugno ffactorau tolchennu o’r gwaed 
ac yn atal y clefyd yn hytrach na chael eu 
gwneud gan gelloedd y gwaed yn waliau 
pibelli’r gwaed.”

Gallai’r canfyddiadau arwain at ddatblygu 
triniaethau newydd ar gyfer y cyflwr hwn sy’n 
gallu lladd.

Llawfeddygaeth ar 
waith ar safle Tafwyl

Ddydd Sul gŵyl Tafwyl yng Nghastell 
Caerdydd, cynhaliodd dau o fyfyrwyr 
meddygol y bumed flwyddyn, Rhiannon 
Jones a Gwenllian Rhys, sesiwn 
llawfeddygaeth ar waith. Daeth sawl darpar 
lawfeddyg i babell Prifysgol Caerdydd a 
chael hwyl ar y cyfarpar laprosgopig. 

Meddai Rhiannon: “Roedd yn wych bod 
yn rhan o ŵyl Tafwyl eleni - mwynheais 
ymgysylltu â phobl o bob oedran yn fawr. 
Roedd yn dda gyda ni rannu a gweld 
brwdfrydedd o’r fath dros feddygaeth.”

 SASH – Astudio 
agweddau at smygu 
ac iechyd

Mae’n hysbys bod elfennau 
seicogymdeithasol amrywiadwy megis 
hunaneffeithiolrwydd a chefnogaeth 
gymdeithasol yn dylanwadu ar gymhelliant 

3

4
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2
Mae gan Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd hanes da o helpu 
i wella’r gymdeithas trwy 
ei gweithgarwch ymchwil, 
dysgu ac addysgu, arloesi ac 
ymgysylltu.  Mae ymdrechion 
llawer o staff a myfyrwyr yn 
amlygu’r amrywiaeth eang 
o ffyrdd y mae’r ysgol yn 
ymgysylltu â’r gymdeithas ac 
yn cynnig manteision iddi.  
Dyma 10 enghraifft ddiweddar:

ffordd
mae MEDIC
yn cael
EFFAITH
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unigolyn i roi’r gorau i smygu; does llawer o 
dystiolaeth ynglŷn â’u gallu i ysgogi smygwyr 
hŷn, difreintiedig eu cefndir, fodd bynnag. 
Nod yr astudiaeth bresennol yw nodi’r hyn a 
all beri i smygwyr o’r fath geisio rhoi’r gorau 
i faco. Mae arolwg o smygwyr dros 50 oed 
o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol 
difreintiedig yn mynd rhagddo ar y we 
ar hyn o bryd. Defnyddir canfyddiadau’r 
arolwg i nodi ffactorau seicogymdeithasol 
cyfnewidiol y gallai fod modd eu haddasu i 
helpu pobl hŷn i gefnu ar smygu.

Siop Wyddoniaeth 
Dros Dro

Daeth y siop i ganol dinas Caerdydd yr 
haf hwn gan gynnig cyfle i gannoedd o 
deuluoedd ddysgu am fyd microbau a 
darganfod y bacteria sy’n byw ynom, arnom 
ac o’n hamgylch.

Meddai’r Dr Jonathan Tyrell, a arweiniodd 
hyn o fenter ymgysylltu â’r cyhoedd yn sgîl 
llwyddiant cais am arian i gronfa cymorth 
strategol sefydliadol ymddiriedolaeth 
Wellcome: “Roedd yn gyffrous cyflwyno 
gwyddoniaeth ymwrthedd gwrthfiotig i’r 
gymuned a gweld cynifer o deuluoedd yn 
cydio yn y wyddoniaeth honno gan ddysgu 
am yr hyn y gallan nhw ei wneud i’n helpu i 
ddatrys y broblem fyd-eang hon.”

“Roedd angen cryn dipyn o ymdrech i gynnal 
hyn o fenter ond rwy’n fodlon iawn ar yr adborth 
a’r gwerthuso cyntaf ohono sy’n dangos bod 
pobl yn gwybod llawer mwy am ymwrthedd 
gwrthfiotig bellach - mae’n dda gyda fi fod 
cynifer o blant wedi manteisio ar y cyfle i fod yn 
Hyrwyddwyr Ymwrthedd Gwrthfiotig.”

Dyma ragor o wybodaeth am yr achlysur 
hwn: www.cardiff.ac.uk/superbugs

 Codi ymwybyddiaeth 
o roi organau yn 
ysgolion Cymru

O’r chwith i’r dde: Anna-Louise Bates (Believe Organ  
Donor Support), Rachel Evans, Jasmin Ranu, Emily Hare, 
Emma Walker, Olivia Crannage (myfyrwyr meddygol yn y 
drydedd flwyddyn) a Bethan Moss (Nyrs Arbenigol dros  
Roi Organau).

Ar y cyd â Gwasanaeth Gwaed a 
Thrawsblannu’r GIG, mae myfyrwyr meddygol 
wedi bod yn cynnal sesiynau dysgu am roi 
organau i ddisgyblion blwyddyn 6 a blwyddyn 
8 ledled y de-ddwyrain.  Mae hynny’n rhan o 
brosiect arbrofol ar gyfer sbarduno trafodaeth 
ymhlith plant am roi organau a meinweoedd, 
gan eu hannog i drafod yr hyn yr hoffen nhw 
ei wneud i’r diben hwnnw a dysgu am yr hyn 
yr hoffai eu perthnasau ei wneud.  Cymerodd 
18 ysgol gynradd a 6 ysgol uwchradd ran yn 
yr arbrawf.  Mae’r adborth am y sesiynau yn 
galonogol ac mae bwriad i’w cyflwyno ledled 
y wlad ar ôl y gwerthuso sy’n mynd rhagddo 
ar hyn o bryd.

 Treialu triniaeth 
newydd ar gyfer math 
1 clefyd y siwgr

Mae math 1 clefyd y siwgr ar dros 300,000 
o bobl y deyrnas hon ac mae’r cyffur a 
ddefnyddir i’w drin – inswlin – heb newid 
ers 98 mlynedd.  Mae ymchwilwyr ym 
mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn 
cynnal treial newydd i weld a allai moddion 
lleddfu’r cengroen helpu’r rhai sy’n dioddef 
â chlefyd y siwgr i gynhyrchu peth o’u 
hinswlin eu hunain.

Meddai’r Athro Colin Dayan: “Yng nghamau 
cynnar diabetes math 1, gallai tua 20% 
o gelloedd sy’n creu inswlin barhau i 
weithio. Rydyn ni’n cynnig cyfle i gleifion 
sydd newydd gael diagnosis arbed rhai o’r 
celloedd hynny, o bosibl, fel y bydd yn haws 
iddyn nhw reoli lefelau glwcos y gwaed. 
Gallai cymhlethdodau fod yn llai tebygol o 
godi trwy hyn, hefyd.”    

Ychwanegodd yr Athro Colin Dayan: “Ein 
gobaith yw y byddwn ni’n gwybod erbyn 
diwedd yr astudiaeth hon a all pobl oddef y 
cyffur hwn ac a fydd yn eu helpu i ddal gafael 
ar inswlin.”     

Dyma ragor o wybodaeth am dreial 
USTEKID: www.type1diabetesresearch.
org.uk/current-trials

Gwella’r driniaeth ar 
gyfer canser y fron

Gallai miliynau o gleifion ac arnynt ganser 
y fron na allwn ni ei wella elwa ar ymchwil 
mae Cymru yn ei harwain i ddangos bod 
modd rheoli’r canser ddwywaith yn hirach 
trwy gyfuno therapi ymchwiliadol â’r 
driniaeth arferol.

Nod arbrawf FAKTION ac ynddo 140 o 
gleifion mewn 19 ysbyty ledled y deyrnas 
oedd gweld a allai ymchwilwyr wrthdroi 
neu arafu ymwrthedd i therapi hormonau 
mewn merched hŷn (heb fislif bellach) 
roedd eu canser wedi ymledu - a hynny trwy 
ychwanegu Capivasertib, cyffur sy’n dirymu 
protein mae profion wedi dangos ei fod yn 
achosi ymwrthedd i therapi hormonau.

Ymunodd un o’r cleifion, meddyg wedi 
ymddeol o’r enw Susan Cunningham o 

Gaerdydd, â’r arbrawf yn 2017 ar ôl clywed 
bod ei chanser wedi ymledu ac na fyddai 
modd ei wella. “Rwy’n obeithiol iawn ar 
gyfer y dyfodol trwy gymryd rhan ynddo. 
Rwyf i wedi bod yn gymharol dda yn ystod 
y ddwy flynedd diwethaf o ganlyniad. Ar y 
dechrau, roeddwn i o’r farn na fyddwn i’n 
gweld fy wyrion ond rwy’n gobeithio bellach 
y bydda i’n byw’n hirach o lawer ac yn gweld 
fy nheulu’n tyfu.”

Tîm treialon FAKTION (o’r chwith i’r dde): Miss Catrin Cox, 
Ystadegydd, Canolfan Ymchwil Treialon; Dr Sacha Howell, 
Prif Ymchwilydd FAKTION, Prifysgol Manceinion; Dr Magda 
Meissner, Cymrawd Ymchwil FAKTION; Dr Rob Jones,  
Prif Ymchwilydd FAKTION; Dr Margherita Carucci, Rheolwr 
Treialon Clinigol Canolfan Ymchwil Treialon: Yr Athro 
Richard Adams, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Treialon.

 Hybu gallu celloedd 
T sy’n lladd i 
ddinistrio canser

Mae’n bosibl y gall mwy o fathau o ganser 
gael eu dinistrio gan gelloedd imiwnedd y 
cleifion eu hunain o ganlyniad i ymchwil 
newydd gan Brifysgol Caerdydd.

Gwelodd yr ymchwilwyr fod modd cryfhau 
gallu celloedd T i drechu tiwmorau solet trwy 
gynyddu moleciwlau selectin L ynddyn nhw.

Meddai’r Athro Ann Ager, Sefydliad Ymchwil 
i Imiwnedd Sustemau Prifysgol Caerdydd: 
“Mae’r canlyniadau hyn yn dangos y gallai 
fod modd defnyddio imiwnotherapi i ymladd 
yn erbyn y rhan fwyaf o ganserau. Mae’n 
newyddion gwych gan fod y math hwn o 
driniaeth yn fwy penodol ac na fydd yn 
niweidio celloedd iach.”

Ychwanegodd Dr John Maher o Goleg y 
Brenin, Llundain: “Mae’r ymchwil hon, 
sy’n datgelu rôl newydd ar gyfer L selectin 
ym maes imiwnotherapi canser yn 
hynod addawol fel modd newydd o wella 
effeithlonrwydd imiwnotherapïau celloedd T 
ar gyfer tiwmorau cadarn.”

Mae ymchwil ‘L-selectin enhanced  
T cells improve the Efficacy of Cancer 
Immunotherapy’ wedi’i chyhoeddi yn 
Frontiers in Immunology.

6
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Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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1. Fel plentyn beth oeddech eisiau 
bod ar ôl tyfu i fyny?
LP Yn blentyn, roeddwn i wastad yn 
breuddwydio am fod yn beilot, a pheilot hen 
awyrennau yn arbennig. Rwyf wir yn mwynhau 
hedfan – rwyf wrth fy modd â’r rhyddid!

DL Roeddwn i wastad yn breuddwydio am gael 
pwerau arbennig ar ôl tyfu i fyny, ac eisiau bod 
yn wyddonydd a dyfeisio rhywbeth cŵl.  Rwy’n 
dal i gael y freuddwyd hon o bryd i’w gilydd! 

SH Roeddwn i wastad eisiau bod yn weithiwr 
proffesiynol yn y maes gofal iechyd. Roedd gen i 
ddiddordeb mewn bioleg yn yr ysgol.  Dechreuais 
weithio mewn cartref nyrsio pan oeddwn i’n 16 
oed, a dyna oedd y foment i mi sylweddoli mai 
nyrsio oedd fy ngalwedigaeth. Cefais fy rhoi ar 
leoliad gwaith gyda nyrsys ardal ym mlwyddyn olaf 
fy nghwrs gradd, ac mae nyrsio cymunedol wedi 
bod yn rhan o fy hunaniaeth byth ers hynny.

MR Pan oeddwn i’n 7 neu 8 oed, rwy’n cofio 
gwylio The Fall Guy bob nos Sadwrn, ac 
roeddwn i eisiau tyfu i fyny i fod yn styntiwr!!  
Roeddwn i hefyd wrth fy modd yn chwarae 
pêl-droed, felly roedd bod yn bêl-droediwr 
proffesiynol ar frig y rhestr hefyd.

2. Pwy yw eich arwr personol neu 
broffesiynol?
LP Yn ogystal â fy rhieni a fy chwiorydd 
iau sydd bob amser yn fy ysbrydoli ac yn fy 
nghefnogi i, mae fy arwyr personol bellach yn 
cynnwys y Spice Girls – ers i mi eu gweld nhw 
mewn cyngerdd yng Nghaerdydd. 

DL Fy arwyr personol yw fy rhieni ‘tŷ’ yn ôl yn  
yr ysgol breswyl.  Fe wnaethon nhw ddysgu 
llawer o wersi bywyd i mi, pan nad oedd fy 
rhieni o gwmpas.  

SH Mam yw fy arwr i. Mae mam wedi gofalu am 
fy nhad ar ôl iddo ddioddef gwaedlif isarachnoid 
yn 2000. Mae hi’n anhygoel, ac yn fy marn i, 
mae’r gofalwyr yn ein cymunedau i gyd yn arwyr 
sy’n haeddu clod. 

MR Mae Syr David Attenborough yn rhywun 
rwy’n ei ystyried yn arwr. Gallwn i eistedd yn 
gwrnado arno am oriau di-rif. Mae ei gyfoeth o 
wybodaeth, a’r angerdd parhaus sydd ganddo 
am ei waith yn ysbrydoledig.

Beth ddaeth â chi at ein Hysgol 
Meddygaeth yn gyntaf?
LP Cyrhaeddais Gaerdydd fel myfyriwr 
israddedig. Roedd ansawdd yr addysgu, a’r dull 
o addysgu anatomeg wedi fy nenu i yma.   

DL Aled Philips, Athro Clinigol Arenneg a 
chyn Ddeon Derbyn Myfyrwyr yn yr Ysgol 
Meddygaeth. Fe oedd y dyn a benderfynodd  
gynnal fy nghynnig (fy UNIG gynnig, haha) a 
chaniatáu i mi drosglwyddo draw i Gaerdydd. 
Hebddo, fyddwn i ddim yma heddiw. Ers 
hynny, rwyf wedi cwrdd â llawer o staff a phobl 
arbennig yn Ysgol Meddygaeth Caerdydd sydd 
wedi fy helpu. Peidiwch â gwneud i mi eu 
henwi nhw i gyd!  

SH Dechreuais fy nghwrs MSc mewn Iacháu 
Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd yn 2017. Mae 
wedi bod yn un o heriau mwyaf fy mywyd, ond 
yn un o’r profiadau gorau hefyd. Rwyf wedi 
dysgu cymaint, ac wedi gallu rhannu’r hyn rwyf 
wedi’i ddysgu gyda fy nhîm. Mae hyn wedi 
cael effaith gadarnhaol iawn ar brofiadau ein 
cleifion, a’u canlyniadau.   

MR Roeddwn i am gael her newydd yn fy 
ngyrfa. Roeddwn i wedi gweithio i’r un bobl ers 
bron i 16 mlynedd cyn hynny, a phenderfynais 
ei bod yn amser am newid. Mae diddordeb 
wedi bod gen i mewn Meddygaeth erioed, felly 
roedd y swydd yn gweddu’n dda i mi.

4. Beth yw/oedd eich hoff beth am 
fyw a gweithio yng Nghymru?
LP Fy hoff beth am Gymru yw’r bobl sy’n 
byw yma, y cleifion a’r staff. Mae pawb mor 
gyfeillgar ac yn barod eu cymwynas, hyd yn 
oed pan mae Cynghrair y Chwe Gwlad ymlaen, 
ac mae bod yn Saesnes yn golygu tipyn o 
dynnu coes!

DL Mae’r bobl yn glên ac yn gyfeillgar iawn.   
Mae Caerdydd yn lle braf iawn i fyfyrwyr, 
gallwch chi gael tocynnau sinema rhad iawn. 

SH Cefais 5 diwrnod o ddarlithoedd ym 
Mhrifysgol Caerdydd ar ddechrau blwyddyn 
gyntaf ac ail flwyddyn fy nghwrs meistr. Mae 
fy mhrofiad o fod yn rhan o Brifysgol Caerdydd 

wedi bod yn un anhygoel; darlithoedd gwybodus 
gan academyddion o’r radd flaenaf, a thiwtor 
hynod gefnogol, Sam Holloway. Mwynheais 
hefyd y cyfle i weld ychydig ar ddinas Caerdydd 
a Bae Caerdydd – mae lleoedd gwych i fwyta 
yma, a bar gin arbennig o dda!

MR Mae’n amhosibl dewis un peth...cael fy 
nheulu a’m ffrindiau yn agos, y dirwedd hardd 
sydd ar garreg ein drws, pobl Cymru. Cefais fy 
ngeni a’m magu yng Nghaerdydd, rwy’n caru’r 
ddinas. Gallwn ni byth ei gadael.

5. Sut olwg sydd ar ddiwrnod yn  
eich bywyd?
LP Mae fy niwrnod i fel arfer yn dechrau  
gyda rownd gynnar ar y ward, cyn symud i’r 
theatr neu i glinig. Ar ôl gwaith, rwy’n aml yn 
mynd i ymweld â ffrindiau yng Nghaerdydd  
a’r cyffiniau.  

DL Gweithio > bwyta > cysgu > gweithio eto 
> sawl diwrnod yn ddiweddarach > arholiad 
> straen > sioc ar ôl yr arholiad > ymlacio 
> yr arholiadau nesaf > sawl blwyddyn yn 
ddiweddarach > llun isod

SH Prysur iawn! Rwy’n codi’n gynnar i roi trefn ar 
fy nheulu a gwneud yn siŵr eu bod nhw’n mynd 
i’r ysgol a’r coleg ar amser.  Yna, rwy’n mynd i’r 
gwaith. Rwy’n gofalu am gleifion sydd â chlwyfau 
cymhleth yn ein clinig ni, yn eu cartrefi nhw, mewn 
meddygfeydd neu mewn cartrefi nyrsio. Rwyf 
hefyd yn rhoi cefnogaeth a chyngor i staff, naill ai 
wyneb-yn-wyneb neu ar y llinell gyngor rydyn ni’n 
ei rhedeg bob prynhawn. Mae addysgu yn rhan 
fawr o’n rôl ni, ac rwy’n addysgu ein modiwlau 
Hyfywedd Meinweoedd, diweddariadau clinigol, 
ac yn darparu hyfforddiant arbenigol i staff Solent. 
Rwyf hefyd wedi addysgu myfyrwyr nyrsio ôl-
raddedig ym Mhrifysgol Southampton. 

Yna, rwy’n mynd adref i ddechrau o’r dechrau 
unwaith eto! Rwy’n astudio tan tua 10pm, gan 
gael egwyl bob hyn a hyn i fynd â fy mhlant i’w 
gweithgareddau amrywiol. 

MR Fel arfer, rwy’n codi’n gynnar ac yn brysur 
yn ceisio cael fy mab 11 oed yn barod ar gyfer 
yr ysgol. Ar ôl mynd ag ef i’r ysgol, rwy’n mynd i’r 
gwaith.  Ar ôl gwaith, rwy’n rhuthro adref i gael 
tamaid i fwyta, cyn mynd nôl allan i fynd â’r mab 
i chwarae rygbi, chwarae pêl-droed, neu i focsio. 
Does byth amser tawel!

6. Sut rydych chi’n ymlacio?
LP Yn aml, gyda gwydraid o gin a thonig,  
a chwmni da. 

DL Straen lefel isel: Ffilmiau; Lefel ganolig: 
Bwyta; Lefel uchel: Cysgu 

Louise Paramore (MBBCh 2013)
Helo, Louise ydw i, Cofrestrydd 

Wroleg ST3 yn gweithio yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru. 
Astudiais ym Mhrifysgol 
Caerdydd a graddio 
yn 2013. Ers hynny, 
rwyf wedi ymgymryd 
â Hyfforddiant 

Llawfeddygol Sylfaenol 
a Chraidd yng Nghymru. 

Yn fy amser hamdden, rwy’n 
mwynhau teithio, deifio a threulio 

amser gyda fy nheulu a fy ffrindiau. 

Mae ReMEDy’n siarad â 
Louise Paramore, cynfyfyriwr;  
David Li, myfyriwr israddedig; 
Samantha Haynes, myfyriwr  
ôl-raddedig a Mike Roberts, 
aelod o staff, er mwyn gofyn y 
cwestiynau y byddwn wrth ein 
boddau’n clywed eu hatebion!

David Li (Meddygaeth 2015-)
Oedran: Cyfrinachol; 

Taldra: 5’7-5’9 mae’n 
dibynnu (ar adeg 

mesur); Hobïau: 
Pêl-fasged, 
cerdded, METHU 
chwarae piano; 
Gwlad enedigol: 

Hong Kong; 
Gwaith: Prifysgol 

Caerdydd, dal yn 
fyfyriwr meddygaeth. 

Rwyf wedi bod yn fyfyriwr am amser hir.

pobl
Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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SH Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda 
fy nheulu a fy ffrindiau. Rwy’n hoffi gwrando 
ar Radio 4, darllen a mynd i’r sinema. Yn 
ddiweddar, rwyf wedi ymuno â chlwb rhedeg, 
ac mae hynny’n gwneud lles i fy llesiant 
meddyliol. 

MR Yn ystod yr wythnos, pan rwy’n cael y cyfle 
prin i ymlacio, rwy’n ffan mawr o ffilmiau, felly 
mae gen i bob amser restr o ffilmiau rwyf am 
eu gwylio. Pan mae’r amser gennym ni, rydyn 
ni’n hoffi mynd i wersylla gyda ffrindiau hefyd. 
Fel cyn aelod o’r sgowtiaid, rwyf fel arfer yn 
brysur yn cadw’r gwersyll i fynd a chadw’r plant 
yn ddiddan, ond rwyf wrth fy modd.

7. Beth yw eich uchelgais gudd?  
(rhyngom ni)
LP Fy uchelgais gudd yw teithio’r byd i brofi’r 
diwylliant a deifio lle bynnag y mae hynny’n 
bosibl!

DL Iawn, dim ond rhyngoch chi a fi! Rwyf am 
i bawb basio eu harholiadau ISCE ac am i 
bob myfyriwr meddygaeth sy’n gweithio’n 
galed gael ei swydd ddelfrydol. Gadewch i mi 
ddweud cyfrinach wrthych chi yn lle! Rwy’n 
anfon cardiau Nadolig yn ddienw at yr Athro 
Philips bob blwyddyn, mewn amlen goch 
(gydag wyneb hapus).  

SH Rwy’n teimlo’n hynod angerddol ynglŷn â 
rhaglen The Archers, ac rwy’n gwrando ar fy 
mhodlediad bob dydd. Byddwn i wrth fy modd 
yn cael rhan fach yn The Archers!

MR Ymddeol mor gynnar â phosibl a theithio o 
amgylch y byd. Roedd fy nhad yn ddigon lwcus 
i ymddeol yn 55 oed, ac mae wedi treulio’r 15 
mlynedd diwethaf yn cael anturiaethau ym 
mhedwar ban y byd. Byddwn wrth fy modd yn 
gwneud hynny.  

8. Beth yw’r peth mwyaf doniol i ddigwydd 
i chi’n ddiweddar?

LP Dim byd y galla i ei rannu â chi!

DL Mae hyn wedi digwydd i mi heddiw, fe 
wnaeth fy ffrindiau i gyd addo fy helpu i lenwi’r 
arolwg SSC. Fodd bynnag, pan edrychais i 
heddiw, gwelais hwn (mae llun yn dweud mwy 
na geiriau). 

SH Yn ddiweddar, cefais gyfle i gyfarfod â 
Simon Stevens, Prif Swyddog Gweithredol 
GIG Lloegr; cawsom sgwrs ddiddorol ynglŷn 
â’r angen i godi proffil clwyfau yn y DU, a 

dechreuais siarad am un o straeon The 
Archers am geffyl a briw pwyso. Dydw i ddim 
yn credu i mi wneud yr argraff orau erioed!

MR Ddydd Sadwrn diwethaf, helpais i wthio 
car allan a oedd yn sownd mewn mwd. Yn 
ddwl iawn, sefais wrth ymyl yr olwyn ôl, ac 
aeth y mwd drostaf i gyd...fel rhyw fath o sioe 
gomedi.  Rhyfedd iawn, i bawb ond fi!

9. Pe gallech gael unrhyw swydd yn y 
byd i gyd y gallech chi ei dychmygu neu 
ei chreu, beth fyddai’r swydd honno?
LP Dydw i ddim yn siŵr beth fyddai teitl fy 
swydd ddelfrydol, ond byddai’n rhaid iddo 
gynnwys dysgu hedfan, teithio’r byd a deifio, 
gan arfer meddygaeth ar yr un pryd (yn rhan 
amser, wrth gwrs) gyda mudiadau di-elw.  

DL I fod yn deg, byddwn i’n dal am fod yn 
feddyg, ond byddwn i wrth fy modd yn cael 
pŵer arbennig.  Rwyf am fod fel Dr Strange 
er mwyn i mi allu telegludo a rhewi amser.  
Byddai hyn yn fy ngalluogi i dreulio rhagor o 
amser gyda’r bobl sy’n bwysig i mi, a gwneud y 
pethau does gen i byth yr amser i’w gwneud. 

SH Rwy’n caru’r swydd rwy’n ei gwneud ar 
hyn o bryd! Yn fy myd delfrydol, byddai’n 
wych gallu ehangu ein gwasanaeth a’n tîm 
hyfywedd meinweoedd i gynnwys podiatrydd, 
dermatolegydd a seicotherapydd, a chlinigau 
eraill ledled Southampton. Rwyf wir yn 
edmygu’r gwaith y mae Accelerate CIC yn ei 
wneud yn Tower Hamlets, a byddwn i wrth fy 
modd yn efelychu’r model hwnnw.  

MR Rwyf wrth fy modd yn coginio ac yn 
cymdeithasu. Rwy’n credu pe gallwn i gael caffi 
bach ar draeth rhywle egsotig, a chael threulio 
fy niwrnodau yn coginio bwyd blasus i rywfaint 
o bobl gyfeillgar, byddwn i’n hapus iawn.

10. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i 
fyfyrwyr yr Ysgol Meddygaeth heddiw?
LP Fy nghyngor fyddai gweld a phrofi cymaint 
â phosibl  o fewn y maes meddygaeth. Dyma 
eich cyfle gorau i wneud hynny – os ydych 
chi am weld mwy, dim ond gofyn sydd rhaid! 
Cyngor arall fyddai mwynhau eich amser 
hamdden – mae’n beth prin iawn i feddygon!

DL Ceisiwch fwynhau’r broses a dod o hyd  
i’r cydbwysedd bywyd-gwaith cywir i chi, nid  
yn unig yn gorfforol ond yn feddyliol. Gall y 
daith o fod yn fyfyriwr meddygol fod yn hir ac 
yn galed, ond mae’n ein gwneud ni’n bobl 
gwell yn y pen draw.  Gwerthfawrogwch eich 
ffrindiau a byddwch yn ddiolchgar i’r rheini sy’n 
eich helpu chi ar hyd y ffordd. Gallwn ni i gyd 
fod yn eithaf negyddol weithiau, ond ceisiwch 
weld yr ochr orau o bethau. Cân hardd sy’n 
cynnwys nodau uchel ac isel. Yr adegau 
hyn sy’n gwneud ein taith ni’n un arbennig. 
Peidiwch â digalonni os nad yw pethau’n mynd 
yn union fel rydych chi wedi’i gynllunio. Bydd 
popeth yn iawn yn y diwedd. 

SH Gweithio’n galed, chwarae’n galed.  

MR Gweithiwch yn galed, a gwnewch y mwyaf 
o bob eiliad. Mae eich amser yn y brifysgol yn 
fyr iawn mewn gwirionedd, ac er y byddwch 
chi’n cael gwneud llawer o bethau yn yr amser 
hwnnw, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n 
gwneud popeth yn eich gallu i’w fwynhau. 
Mae’n gyfnod yn eich bywyd na wnewch chi 
byth ei anghofio.

11. Beth y mae angen rhagor ohono 
ar yr Ysgol Meddygaeth?
LP Mae angen i’r Ysgol Meddygaeth gefnogi 
mwy ar feddygon iau sydd am addysgu, drwy 
roi rhagor o gyfleoedd iddyn nhw, a bod yn  
fwy hyblyg.

DL Mae’r Ysgol Meddygaeth yn gwneud llawer o 
bethau hyd eithaf ei gallu.  Ond efallai bod hyn 
yn gweithio’r ddwy ffordd. Mae angen i ragor o 
fyfyrwyr leisio eu barn a gweithio ochr yn ochr 
â’r Ysgol Meddygaeth.  Rwy’n credu bod ar yr 
Ysgol angen 3 pheth ychwanegol: pizza am 
ddim, pizza am ddim a pizza am ddim!  

SH Arian – byddai’n wych pe byddai rhagor 
o gyfleoedd nawdd ar gael i weithwyr 
proffesiynol gofal iechyd ymgymryd â chyrsiau 
ôl-raddedig.  

MR Positifrwydd a pharodrwydd i fynd y filltir 
ychwanegol i helpu cydweithwyr. Mae llawer 
iawn o bobl hynod fedrus yn gweithio yma. Pe 
byddai pawb yn helpu a chefnogi ein gilydd hyd 
eithaf ein gallu, gallwn ni gyflawni cymaint mwy. 

12. Pe gallech chi droi’r cloc yn ôl, 
beth y byddech chi’n ei wneud yn 
wahanol?
LP Cymryd rhagor o amser oddi wrth hyfforddi 
ar ôl F2. Teithiais i Awstralia am 11 mis i 
weithio, a dyma un o’r pethau gorau i mi ei 
wneud erioed. Ar ôl dechrau hyfforddi, mae’n 
anodd rhoi’r gorau iddi! 

DL Byddwn i’n ceisio cofio manylion cyfrif banc 
fy nhad: y cyfrinair a’r enw defnyddiwr.  
O ddifrif, byddwn i’n ceisio:
•   Cadw fy meddwl yn dawel, i allu derbyn 

pethau sydd y tu hwnt i fy rheolaeth. 
•   Bod yn ddigon dewr i newid y pethau y gallaf 

i eu rheoli. 
•   Bod yn ddigon doeth i allu gwahaniaethu 

rhwng y ddau beth uchod. 

SH Ar hyn o bryd, mae fy merch yn cymryd 
blwyddyn allan ac wedi ymweld â Gwlad Thai, 
Cambodia a Vietnam. Mae hi bellach yn Texas 
yn gweithio i Camp America. Hoffwn i pe 
byddwn i wedi bod yn ddigon dewr i deithio 
mwy pan oeddwn i’n ifanc.  

MR Dydw i ddim yn siŵr a fyddwn i’n gwneud 
llawer yn wahanol a bod yn onest. Fel plentyn 
ac yn fy arddegau, roeddwn i’n ofnadwy o swil, 
ac o edrych yn ôl, rwy’n credu iddo fy nal yn ôl.  
Mae fy mab yn gwbl wahanol, mae e’n llawn 
hyder...rwyf wrth fy modd yn gweld hynny, mae’n 
fy ngwneud i’n falch iawn.

Mike Roberts
Rwy’n gweithio fel 

Swyddog Cyfathrebu 
Digidol a’r We 
fel rhan o’r tîm 
Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu yma yn 
yr ysgol. Astudiais 
yn Abertawe, lle 

enillais BSc mewn 
Amlgyfryngau, ac 

rwyf wedi gweithio ym 
maes dylunio a chynhyrchu 

gwe am yr ugain mlynedd diwethaf. Cefais 
fy magu ar Heol Maendy yn Cathays, ac 
mae wedi bod yn anhygoel i mi weld yr ardal 
arbennig honno o’r ddinas yn gweddnewid o 
ganlyniad i’r campws arloesedd.  

Sam Haynes (MSc 2017-)
Rwy’n rhan o Dîm 

Hyfywedd Meinweoedd 
GIG Solent. Mae 

fy rôl yn un 
amrywiol sy’n 
cynnwys gofalu 
ac addysgu. Rwyf 
wir yn mwynhau 
ein digwyddiadau 

hybu iechyd, fel yr 
ymgyrchoedd Legs 

Matter a Stop the Pressure 
– mae’n hanfodol codi proffil clwyfau a sut 
i’w hatal, oherwydd clwyfau yw un o’r heriau 
mwyaf y mae’r GIG yn ei wynebu heddiw.  Ar 
hyn o bryd, rwy’n dilyn cwrs MSc dysgu o bell 
rhan amser mewn Iacháu Clwyfau a Thrwsio 
Meinweoedd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd (PACE)  

o fewn Ysgolion Uwchradd
Sefydlwyd y prosiect peilot 
hwn gan ddarlithwyr (Dr Sarju 
Patel; Dr Jeff Allen a Dr Thanasi 
Hassoulas) o fewn y Ganolfan 
Addysg Feddygol i ysbrydoli 
myfyrwyr i ystyried gwneud cais 
i fynd i’r Brifysgol.    

Ers mis Tachwedd 2018, mae 30 
o fyfyrwyr meddygaeth wedi cynnal 
sesiynau wythnosol ar gyfer mwy na 
20 o ddisgyblion Blwyddyn 9 yn Ysgol 
Uwchradd Fitzalan i wella’r ffordd y 
caiff y cwricwlwm gwyddoniaeth ei 
ddysgu a’i addysgu.  Daeth y gwaith 
hwn i ben ym mis Mehefin 2019, gyda’r 
disgyblion a oedd yn rhan o’r prosiect 
yn bresennol mewn ysgol haf wedi’i 
dylunio’n arbennig a’i chynnal yn yr 
Ysgol Meddygaeth.  Un o brif nodau’r 
diwrnod hwn oedd rhoi i ddisgyblion y 
teimlad o berthyn a dangos nad yw’r 
brifysgol yn uchelgais anghyraeddadwy. 
Gyda chymorth grŵp bach o fyfyrwyr 
meddygol brwd, cafodd y grŵp flas ar 
sut beth yw addysgu a dysgu Prifysgol. 

Dechreuodd y diwrnod gyda thaith o 
amgylch llyfrgell Cochrane, a chafodd 
y disgyblion eu hannog i gasglu 
gwerslyfrau i’w helpu i ddysgu ar sail 
achosion.  Datblygwyd achos claf i roi 
blas, lle’r oedd y disgyblion yn dysgu 
am drawiadau ar y galon.  Dewiswyd y 
batholeg hon gan fod gwersi yn yr ysgol 
wedi trafod y galon ac roedd addysgu 
myfyrwyr meddygol yr Ail Flwyddyn 
hefyd wedi cynnwys patholegau mewn 
perthynas â’r galon. 

Cafodd y grŵp y cyfle i ddysgu sgiliau 
ymarferol, gan gynnwys ymarferion 
i berfformio pan fo rhywun yn cael 
trawiad ar y galon.  Treuliwyd amser 
yn yr ystafell Sgiliau Clinigol i roi 
cyd-destun i’w gwybodaeth newydd 
a’i hymgorffori a daeth y diwrnod i 
ben gyda chyflwyniadau disgyblion, 
lle cafodd gwobrau eu dyfarnu.

Dangosodd adborth cadarnhaol 
gan y grŵp, allan o 24 o 
ddisgyblion, y byddai 19 yn 
ystyried gyrfa mewn meddygaeth. 
Dywedodd pob un o’r 24 y 
byddent yn ystyried gwneud cais 
i fynd i’r brifysgol.  Fe wnaeth y 
disgyblion fwynhau’r astudiaeth 
achos yn arbennig, yn ogystal 
â’r ymarferion, cwrdd â myfyrwyr 
meddygol a phrofi sut beth yw bod 
yn fyfyriwr.  Roedd yn brofiad yr 
un mor werthfawr i’r myfyrwyr a 
gymerodd ran yn y diwrnod, gan 
ei fod yn gyfle i wella eu sgiliau 
addysgu a chyfathrebu.  

Golygydd: Sarah Hatch, Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd, Parc y Mynydd 
Bychan, Caerdydd, CF14 4XN.

Hoffai’r golygydd ddiolch i bawb wnaeth 
gyfrannu at y rhifyn hwn o ReMEDy.

Mae’r Golygydd yn cadw’r hawl i olygu 
cyfraniadau a dderbynnir.  Er y cymerir 
gofal i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir, 
ni ellir gwarantu hyn.

Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn ReMEDy 
o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r 
Ysgol.  Croesewir adborth ac eitemau o 
ddiddordeb sy’n ymwneud â’r Ysgol, a 
dylid eu hanfon at:

 remedy@caerdydd.ac.uk
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen gofrestredig. Rhif 1136855.

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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