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Dysgu yw thema’r rhifyn hwn ac mae’n 
egluro’n fanylach cyflwyniad Cynllun C21 
gogledd Cymru sy’n rhoi cyfle unigryw i 
fyfyrwyr ymgymryd â gradd feddygol yng 
ngogledd Cymru. Wedi’i lansio ym mis 
Medi, mae’r rhaglen bedair blynedd hon, a 
gyflwynir ar y cyd â’n cydweithwyr yn Ysgol y 
Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor, 
yn arloesiad cyffrous mewn addysg feddygol 
yng Nghymru.

Mae ein nodwedd ‘Dan y Chwyddwydr’ yn 
canolbwyntio ar y tîm Cyfrwng Cymraeg 
sydd wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr 
meddygol i ddatblygu eu sgiliau iaith 
Gymraeg yn academaidd ac mewn 
lleoliadau proffesiynol/clinigol. Mae Dr 
Awen Iorweth, a draddododd y ddarlith 
feddygol gyntaf yn y Gymraeg ym mis Ionawr 
2017, wedi ymrwymo i hyrwyddo defnydd 
naturiol o’r Gymraeg yn y gweithlu iechyd ac 
mewn gwaith gwyddonol, gan roi dewis iaith 
i gleifion. Mae gwaith y tîm hwn hefyd yn 
gobeithio lliniaru’r problemau wrth recriwtio 
meddygon yng Nghymru.

Mae’r sgwrs gyda chynfyfyriwr yn y rhifyn 
hwn gyda Dr Alice Toole, un o raddedigion 
2014 yr Ysgol Meddygaeth sydd wedi 
dechrau ar ei hail flwyddyn o hyfforddiant 
fel hyfforddai arbenigol Meddygaeth Fewnol 
Acíwt yn yr Uned Gofal Dwys yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru. Rydym hefyd yn tynnu sylw 
at effaith tîm o gydweithwyr, gan gynnwys Dr 
Ned Powell, wrth gynhyrchu data i gefnogi 
newid polisi sydd wedi arwain at gyflwyno 

brechiad y feirws papiloma dynol (HPV) i 
ferched ac, yn fwy diweddar, i fechgyn er 
mwyn atal rhai mathau o ganser.

Er gwybodaeth, byddaf yn rhoi gorau 
i’m swydd fel Deon Dros Dro yr Ysgol 
Meddygaeth a bydd yr Athro Stephen 
Riley yn cymryd yr awenau, yn dilyn ei 
benodiad diweddar i’r rôl bwysig. Steve yw 
Deon Addysg Feddygol ar hyn o bryd ac 
mae bob amser yn darparu diweddariad 
am y cwricwlwm yn dilyn Croeso’r Deon 
yn ReMEDy felly rwy’n siŵr y bydd yr enw 
yn gyfarwydd i’r rhan fwyaf ohonoch. Un 
o gynfyfyrwyr Caerdydd yw Steve ac mae 
ei ddiddordebau academaidd yn cynnwys 
dylunio’r cwricwlwm, arweinyddiaeth addysg 
a chymhwyso damcaniaeth systemau at 
gyflenwi addysg. Mae ei ddiddordebau 
clinigol ym maes neffroleg lle mae’n 
parhau i ymarfer ym Mwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro. 

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.

   Diweddaru'ch manylion nawr: 
www.cardiff.ac.uk/alumni-update

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen y 
rhifyn hwn ac rwy’n dymuno 2020 hapus i 
chi i gyd.

Croeso

Y Diweddaraf am y Cwricwlwm 
Mae recriwtio i GIG Cymru’n 
heriol ac mae’n debygol y bydd 
yr ansicrwydd ynghylch Brexit 
yn cymhlethu’r heriau presennol 
rydym yn eu hwynebu yng 
Nghymru. 
Gyda phrinder cynyddol o feddygon sydd 
ar gael i wasanaethu cymunedau gwledig 
yng nghanolbarth a gogledd Cymru mae 
angen i ni feddwl yn greadigol a defnyddio 
tystiolaeth ryngwladol i helpu i fynd i’r 
afael ag anghydraddoldebau iechyd 
ymddangosiadol. 

Yn Ysgol Meddygaeth Caerdydd rydym wedi 
ymateb yn brydlon i’r alwad gan Lywodraeth 
Cymru i gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n hanu 
o Gymru, gan gyflawni 40% ym Mlwyddyn 1 
yn y flwyddyn academaidd hon. Cyflawnwyd 
hyn yn bennaf drwy gyflwyno portffolio o 

weithgarwch sydd wedi’i deilwra i gefnogi 
anghenion penodol ein poblogaeth o 
fyfyrwyr domestig.

Rhaglen C21 gogledd Cymru yw prif erthygl 
nodwedd y rhifyn hwn ac mae’n darparu 
cyfle unigryw i fyfyrwyr wneud eu graddau 
meddygol yng ngogledd Cymru, gan roi 
sylw’n uniongyrchol i addysgu myfyrwyr yn yr 
ardaloedd lle nad oes llawer o wasanaeth. 

Mae’r Fenter Addysg Gymunedol a Gwledig 
(CARER), a drafodwyd yn rhifyn 30 o 
ReMEDy, yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr meddygol 
o Gaerdydd gael blwyddyn o’u haddysg 
mewn practisau meddygon teulu ac ysbytai 
yng ngogledd a chanolbarth Cymru, gan 
ddarparu profiad gwerthfawr o weithio’n 
agos gyda chlinigwyr a chleifion mewn 
lleoliadau cymunedol. Dylai hyn ysbrydoli’r 
myfyrwyr hyn i ystyried gweithio yn y 
cymunedau hyn ar ôl iddynt raddio.

Mae’r Tîm Cyfrwng Cymraeg wedi datblygu’n 
sylweddol dros y pedair blynedd diwethaf 
ac mae’n datblygu cyfleoedd i ddarparu’r 
Gymraeg yn barhaus o fewn y cwricwlwm i 
israddedigion. 

Mae’r gwaith hwn yn cefnogi datblygiad 
arloesol addysg cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd a cheir mwy o wybodaeth am y 
tîm hwn ar dudalen 4. 

Gyda’i gilydd, mae’r mentrau hyn, ynghyd 
â’n prif raglen, yn awgrymu dyfodol disglair 
i’n graddedigion a GIG Cymru. Mae gwaith 
caled ein timau PGT hefyd yn golygu bod 
datblygiad parhaus y gweithlu yn hygyrch ac 
yn berthnasol i wella gofal cleifion ar draws 
pob disgyblaeth.

Yr Athro Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Yr Athro Ian Weeks
Deon Dros Dro
Ysgol Meddygaeth

Croeso i rifyn 33  
o ReMEDy.
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Mae Alice yn hyfforddwraig arbenigol 
mewn Meddyginiaeth Fewnol Acíwt 
(AIM) ac mae wedi dechrau ar ei 
hail flwyddyn o hyfforddiant yn yr 
uned gofal dwys yn Ysbyty Athrofaol 
Cymru, Caerdydd. 
Mae Alice yn dweud: “Mae’n lle prysur ac 
ysgogol i weithio ynddo, ac yn amhrisiadwy i 
hyfforddeion meddygol fel fi gan ei fod yn ein 
rhoi mewn sefyllfa well i siarad â’n cleifion am 
yr hyn y mae’n ei olygu i gael eu “derbyn i ICU.”

Yn syth ar ôl graddio, bu Alice yn gweithio fel 
feddyg Sylfaen yng Nghasnewydd. Mae Alice 
yn myfyrio ar eleni ac yn cofio: “Cwrddais 
â rhai mentoriaid a ffrindiau anhepgor, a 
chefais fy hun yn ymgartrefu yn fy rôl fel 
meddyg. Roedd fy mhrofiad cyntaf o fywyd 
ar y wardiau yn llawn straen ond yn rhoi 
boddhad hefyd, a sylweddolais fod gwaith 
sifft hir a gwneud penderfyniadau dan 
bwysau yn llawer iawn o hwyl!”

Cwblhaodd Alice ei hyfforddiant Sylfaen a 
Hyfforddiant Meddygol Craidd yn ne ddwyrain 
Cymru, gan deithio i’r Fenni a Merthyr Tudful ar 
gyfer cylchdroadau 6 mis. Mae Alice yn dweud: 
“Wnes i ddim cymryd seibiant yn wahanol i’r 
rhan fwyaf o fy nghydweithwyr felly treuliais 
fy mlwyddyn gyntaf yn dilyn hyfforddiant 
cofrestrydd yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor 
a hon, er gwaethaf fy mhryder am adael fy 
nghartref, fy nheulu a’m ffrindiau, yn ôl pob 
tebyg oedd blwyddyn orau fy hyfforddiant 
hyd yn hyn. Mae gogledd Cymru yn rhan 
brydferth o’r byd, gyda golygfeydd godidog 
dirifedi, ac roedd y tîm derbyniadau meddygol 
y bûm yn gweithio ynddo yn wych. Diolch yn 
fawr! Ym Mangor y penderfynais gwblhau’r 
dystysgrif ôl-raddedig mewn addysg feddygol, 
yr wyf wedi parhau eleni i’r ddiploma. Mae 
meddygaeth glinigol yn lle arteithiol i fyfyrwyr 
meddygol a hyfforddeion fel ei gilydd ac rwy’n 
credu bod yr elfen arteithiol hon yn dychryn 
llawer o feddygon talentog a galluog i ffwrdd o 
feddygaeth yn gyfan gwbl. Dw i am ddefnyddio 
fy sgiliau i wneud dysgu’r grefft o feddygaeth 
yn fwy o hwyl, difyr a gwerthfawr i fyfyrwyr a 
hyfforddeion mewn ymgais i ddod â swyn a 
chyffro yn ôl i’r gwaith rydym ni’n hyfforddi mor 
galed i’w wneud.”

Ar ôl gofyn pam y dewisodd Gaerdydd, eglura 
Alice “Rwy’n hanner Cymraes – mae Caerdydd 
wedi bod yn rhan o fy mywyd er pan oeddwn 
i’n ifanc, gan ymweld â’r fintai o Gymry ar ochr 
fy mam o’r teulu bob gwyliau ysgol, a gwisgo 
baner Cymru gyda balchder fel clogyn wrth 
wylio’r Dreigiau yn cael ennill (!!) yn yr hyn a 
oedd bryd hynny yn Stadiwm y Mileniwm. Aeth 
fy mam-gu i Ysgol Meddygaeth Genedlaethol 
Cymru yn y 1940au ac, er ein bod yn jocan 
am ba mor wirion yw’r ddwy ohonom, mae’n 

rhaid bod rhywbeth yn fy ngenom! Mae 
Caerdydd wedi teimlo fel cartref oddi cartref 
ers y blynyddoedd cynnar hynny ac felly roedd y 
penderfyniad i fynd i ddiwrnod agored Prifysgol 
Caerdydd yn un rhwydd. Eisteddais wrth ymyl 
cyd-fyfyriwr ar daith bws o amgylch y ddinas a 
dod ymlaen â nhw ar unwaith. Gwelais fod pobl 
yn debyg imi yng Nghaerdydd hefyd, felly cefais 
fy argyhoeddi.”

“Roedd bywyd Caerdydd fel myfyrwraig 
yn berffaith i mi” disgrifia Alice. “Roedd 
yna gymdeithasau Prifysgol, clybiau a 
digwyddiadau bob dydd a nos, ac roedd gan y 
ddinas ei hun gymaint i’w gynnig a hynny ar fy 
stepen drws. Mae’n debyg mai rhai o fy hoff 
adegau oedd y rhai a dreuliwyd gyda ffrindiau 
oes mewn ystafelloedd byw a thafarndai ar 
draws y ddinas, ond y cof mwyaf cofiadwy 
am fy amser yng Nghaerdydd oedd y diwrnod 
cyntaf. 300 ohonom yn fyfyrwyr meddygol 
blinedig mewn theatr darlithfa enfawr ym 
Mhlas y Parc. Rwy’n cofio bod wrth fy modd ac 
yn ofnus i’r un graddau, tra’n edrych ymlaen 
yn awyddus at ddechrau fy hyfforddiant hefyd. 
Gyda meddygon yn y teulu, roedd gen i syniad 
beth oedd i ddod, ond wnes i erioed deimlo’n 
fwy parod na phan glywais i’r athro yn dweud: 
“Rydych chi’n wahanol i fyfyrwyr eraill. Rydych 
yn weithwyr proffesiynol ifanc, ac yn feddygon 
dan hyfforddiant.” Ar y pryd, dw i ddim yn siŵr 
fy mod yn gallu gwerthfawrogi difrifoldeb y 
datganiad hwn, ond wrth i mi ddatblygu yn 
fy hyfforddiant a helpu myfyrwyr eraill gyda’u 
hastudiaethau, rwy’n deall ei fod yn gyngor 
gwerthfawr dros ben.”

Wrth fyfyrio ar sut y cyfrannodd Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd at ei llwyddiant, mae 
Alice yn sôn: “Roeddwn i’n llyfr agored pan 
ddechreuais i yn y brifysgol, yn ferch ddiniwed, 
hapus, a chwaraeai’r piano - yn ei harddegau 
gyda rhai lefelau A mewn gwyddoniaeth, ac 
rwy’n ddiolchgar am byth am i’r Brifysgol weld 
yr person amryddawn ynof fel gwobr deilwng 
i’r Ysgol Meddygaeth. Helpodd Caerdydd fi 
i weld fy nghanfyddiad ohonof i fy hun fel 
“rhywun gwneud popeth ond ddim yn feistr ar 
unrhyw beth” fel cryfder ac nid gwendid, ac 
mae’r dull hwn wedi dod â hyder i fy ngwaith 
fel meddyg. Rwyf wedi cael fy nysgu gan rai 
pobl ysbrydoledig yn ystod fy mlynyddoedd fel 
myfyrwraig ac rwy’n ddiolchgar iddynt am fy 
nghariad tuag at addysgu ac am fy niddordeb 
mewn addysg feddygol. Mae mentoriaeth wedi 
bod mor bwysig i mi yn fy ngyrfa hyd yma ac 
rwy’n gobeithio y gallaf roi’r gefnogaeth honno 
i eraill yn y dyfodol, gan fy mod wedi dysgu 
oddi wrth y goreuon!”

Daw Alice i’r casgliad: “Rwy’n credu bod y 
diwrnod graddio yn crynhoi fy argraffiadau 
parhaol o’r Ysgol Meddygaeth. Roeddwn 
newydd ddychwelyd o fy nghwrs dewisol 
gyda phump o fy ffrindiau gorau (a mwyaf 

goddefgar) ac nid oedd Caerdydd erioed 
wedi teimlo’n well. Roedd yn hyfryd o boeth 
a heulog, rhywbeth amheuthun prin i’w 
groesawu, a chawsom ein gwisgo i fyny, yn 
gwisgo’n dillad gorau, yn barod i ddathlu ein 
pum mlynedd o atgofion/y dylid eu cofio. 
Roedd pawb o’n blwyddyn academaidd gyda’n 
gilydd wedi aduno ar ôl ein hamser i ffwrdd, ac 
mi ges i gwrdd â fy ffrindiau agosaf a phwysicaf 
i, a oedd yn rhywbeth arbennig. Mae’r cylch 
hwn o ffrindiau a ddaeth at ei gilydd yn y 
Brifysgol wedi fy nghadw i fynd, wedi gwneud 
i mi chwerthin pan fyddaf wedi bod yn crio a 
chrio pan wyf wedi bod yn chwerthin, ac mae’r 
cyfle i gael y ffrindiau hyn yn gydweithwyr un 
diwrnod yn bleser go iawn. Diolch Caerdydd!”

Doethineb cynfyfyrwyr a 
rennir gan Alice:

“Cymerwch ymbarél 
bob tro. A pheidiwch ag 
anghofio eich côt (hyd 
yn oed ym mis Awst!)”
Pedwar gair Alice sy’n 
disgrifio Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd: 

Blynyddoedd 

gorau 

fy  

mywyd

Dr Alice Hoole  
(MBBCh (2014), MRCP, PG Cert 2019)

Sgwrs gyda chynfyfyriwr

Ewch i’n gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Dan y Chwyddwydr:

Iechyd da! Addysg feddygol cyfrwng  
Cymraeg yng Nghaerdydd

Yn dilyn datganoli, daeth Cymru’n gyfrifol 
am ei pholisïau addysg ac iechyd ei hun, 
a newidiodd y ffocws i ddatblygu gweithlu 
o safon uchel i ddiwallu anghenion cenedl 
ddwyieithog. Yn ôl y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol ym mis Mawrth 2019, mae bron i 
900,000 yn gallu siarad Cymraeg, ac ers 
cyflwyno Mesur y Gymraeg yn 2011 nid 
oes modd trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r 
Saesneg.

Yn flaenorol, roedd myfyrwyr o addysg 
cyfrwng Cymraeg (26% o ysgolion Cymru) 
yn cyrraedd yr ysgol meddygaeth yn rhugl 
ac yn hyderus yn y Gymraeg ond erbyn 
iddynt raddio, roeddent wedi colli eu hyder 
a rhuglder proffesiynol yn y Gymraeg. Eu 
pryderon a’u hadborth yn 2013 oedd y 
sbardun i’r newid. Yn dilyn ymchwil ac 
ymgynghori, daethpwyd i’r casgliad bod 
angen i Brifysgol Caerdydd greu “cyfleoedd 
i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg gwblhau 
rhan o’u hyfforddiant yn y Gymraeg, 
yn systematig drwy gydol eu haddysg, 
lleoliadau, a chefnogaeth bersonol.”

Gyda phenodiad Dr Awen Iorwerth, y 
darlithydd clinigol cyfrwng Cymraeg cyntaf 

dan gynllun Staffio Academaidd y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol, roedd modd 
i Ysgol Meddygaeth Caerdydd gynnig 
darpariaeth Gymraeg o’r diwedd, gan 
ganolbwyntio ar ddysgu mewn grwpiau 
bach, tiwtoriaid personol, sgiliau cyfathrebu, 
a phapurau arholiad Cymraeg. Yn Hydref 
2015, croesawyd 4 Ysgolhaig cyntaf y 
Coleg Cymraeg. Sefydlwyd y Coleg yn 
2011 i weithio gyda phrifysgolion Cymru, 
er mwyn datblygu cyrsiau ac adnoddau 
cyfrwng Cymraeg. Y Coleg sy’n dyfarnu 
Ysgoloriaethau Cymhelliant o £500 y 
flwyddyn i fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 
draean o’r cwrs yn Gymraeg. Eleni, ym 
mlwyddyn academaidd 2019/20, mae 24 
o ysgolheigion – 3 grŵp dysgu bach – yn y 
flwyddyn gyntaf. Bydd y genhedlaeth gyntaf 
yn graddio yn haf 2020 ac mae eu profiad 
wedi bod yn gadarnhaol iawn.

Yn 2015-2016, cafodd “Doctoriaid Yfory” 
ei ffilmio. Mae’r gyfres deledu, sydd wedi 
ennill gwobrau, yn dilyn grŵp o’n myfyrwyr 
meddygol israddedig. Tynnodd sylw at y 
broses o hyfforddi a recriwtio meddygon 
i Gymru, a daeth hynny’n flaenoriaeth i 
Lywodraeth Cymru. Yn dilyn hyn, datblygodd 
grŵp o fyfyrwyr sy’n angerddol am barhau 
i ddysgu yn Gymraeg drwy gydol eu cwrs 
brosiectau mentora a chysylltu ag ysgolion 
ar gyfer eu Cydran Hunan-Ddewisol, a 
chyflwyno eu gwaith yn Gymraeg. Enillodd y 
prosiectau hyn y brif wobr yng nghynhadledd 
flynyddol y Gymdeithas Feddygol a’r Wobr 
Arloesedd mewn Gwyddoniaeth yn yr 

Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd. 
Fe wnaeth yr un grŵp o fyfyrwyr brwdfrydig 
hefyd gael addysg feddygol cyfrwng 
Cymraeg ac maent wedi cyflwyno yng 
Nghynhadledd yr Academi Addysgwyr 
Meddygol. Bydd yr ymchwil hanfodol hon 
yn parhau, gyda’r nod o sefydlu gradd uwch 
mewn addysg feddygol mewn iaith leiafrifol.

Yr hyn sy’n gyffrous yw mai dim ond 
y dechrau yw hyn! Bedair blynedd yn 
ddiweddarach, Dr Alun Owens yw’r ail 
ddarlithydd clinigol i ymuno â’r tîm ochr yn 
ochr â charfan o addysgwyr rhan-amser 
gwerthfawr. Datblygwyd cysylltiadau cryf 
â’r myfyrwyr meddygol o brifysgolion eraill 
(drwy ein cwrs preswyl yng nghanolfan 
awyr agored yr Urdd, Glan Llyn, yn dysgu 
am argyfyngau gwledig) a chysylltiadau 
rhyngwladol gyda Gwlad y Basg, Canada 
ac Iwerddon. Nod y tîm yw cynnal 
cynhadledd ar gyfer addysg feddygol mewn 
poblogaethau lleiafrifol yn haf 2021, a bydd 
hyn yn cadarnhau lle Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd fel arweinydd yn y maes hwn.

Dywedodd Dr Awen Iorwerth: “Mae’r 
dystiolaeth yn ddiamheuol nawr bod 
gofal cleifion yn fwy diogel os yw’n cael 
ei ddarparu yn eu mamiaith, yn enwedig 
ym meysydd pediatreg, iechyd meddwl, a 
gofal i’r henoed. Mae’n hyfryd, felly, bod 
y datblygiad diweddar hwn yn arloesi’n 
addysgol, yn rhoi statws i addysg cyfrwng 
Cymraeg, yn gwneud i fyfyrwyr bryderu llai, 
ond yn bwysicaf oll, yn cyfrannu at wella 
gofal iechyd ein cenedl ddwyieithog.”

Myfyrwyr a staff Academaidd ar Ddiwrnod Dathlu cyntaf y Coleg  
Cymraeg ar gyfer yr Ysgol Meddygaeth, Mehefin 2019

Mae cenedlaethau o feddygon 
o Gymru wedi cael eu hyfforddi 
yng Nghaerdydd i wasanaethu 
anghenion poblogaeth 
Cymru. Ond cyn 2015, nid 
oedd unrhyw bwyslais ar ochr 
ieithyddol y gofal hwnnw. 
Roedd unrhyw ddarpariaeth 
Gymraeg yn digwydd ar hap 
ac yn ddibynnol ar unigolion 
brwdfrydig. 
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Brechu yn erbyn HPV:

stori am atal canser mewn 2 ran…
Maint y broblem
Mae dros bedwar degawd wedi mynd 
heibio ers i Firws Papiloma Dynol (HPV) 
gael ei gysylltu gyntaf â chanserau ceg y 
groth. Mae HPV bellach wedi’i gydnabod 
fel achos sylfaenol bron pob math o ganser 
ceg y groth ac fel cyfrannwr pwysig i lawer o 
ganserau eraill organau rhywiol neu’r rhefr, 
yn enwedig canserau’r anws. Ledled y byd, 
HPV yw achos 5% o’r holl ganserau. Mae 
brechu i atal haint HPV yn argoeli’n dda i 
leihau’r baich clefyd hwn yn sylweddol.

Y llwybr i frechiad
Mae dau faes ymchwil wedi gwneud 
brechu yn bosibl. Yn gyntaf, astudiaethau 
epidemiolegol er mwyn deall pa fathau o 
HPV sy’n achosi canser, a pha mor gyffredin 
ydyn nhw mewn poblogaethau amrywiol, 
ac yn ail, datblygu brechlynnau gronynnau 
tebyg i firws (VLP) yn erbyn y mathau 
perthnasol o HPV. 

Yn 2008, cyflwynwyd brechiad HPV y DU 
ar gyfer merched 12-13 oed. Ategwyd y 
penderfyniad hwn gan ddata a gynhyrchwyd 
gan grŵp ymchwil HPV Prifysgol Caerdydd, 
dan arweiniad yr Athro Alison Fiander, 
Dr Ned Powell a Dr Sam Hibbitts, (1, 2) 
a ddiffiniodd nifer yr achosion o HPV ym 
mhoblogaeth Cymru, a’r mathau HPV sy’n 
bresennol yng nghanserau ceg y groth 
a gafodd ddiagnosis ymysg menywod 
Cymru. Dangosodd hyn fod tua 30% o 
fenywod yn eu hugeiniau cynnar yn cario 
haint HPV genynnol, ac y gellid atal 80% 
o ganserau drwy ddefnyddio brechlynnau 
cyfredol. Roedd y dystiolaeth hon yn hynod 
argyhoeddiadol wrth ddadlau’r achos dros 
frechu merched ifanc ledled y DU.

Mae is-blot yn dod i’r blaen
Roedd llawer o bobl yn ymwybodol 
o’r cysylltiad rhwng yr HPV a chanser 
ceg y groth, ond yn 2010, awgrymodd 
astudiaethau rhyngwladol fod cysylltiad cryf 
â chanserau’r oroffaryncs hefyd, yn enwedig 
canserau’r tonsil. Dangosodd astudiaethau 
cychwynnol gan yr Athro Mererid Evans 
(oncolegydd ymgynghorol yng Nghanolfan 
Ganser Felindre) a Dr Powell fod HPV yn 

gysylltiedig â 55% o ganserau’r oroffaryncs 
a gafodd ddiagnosis yng Nghymru (3). Yn 
wahanol i ganserau ceg y groth, nid oes 
rhaglen sgrinio i atal canserau’r oroffaryncs 
daeth yn amlwg yn fuan bod achosion 
o ganserau sy’n gysylltiedig â HPV yn 
cynyddu’n ddychrynllyd o gyflym – yn wir 
yn gyflymach nag ar gyfer unrhyw ganser 
arall yn y DU. At hynny, mae’r rhan fwyaf o’r 
canserau hyn yn digwydd mewn dynion, na 
chawsant eu hamddiffyn yn uniongyrchol 
trwy frechu merched ifanc. 

Roedd achos dros frechu bechgyn yn tyfu, 
ond roedd diffyg tystiolaeth i’w gefnogi. 
Ym 2016, cyhoeddodd Dr Powell, yr Athro 
Evans a chydweithwyr o Brifysgol Lerpwl, 
ymchwiliad i achosion o ganserau’r 
oroffaryncs a yrrir gan HPV ledled y DU, 
a ddangosodd fod nifer yr achosion wedi 
dyblu yn ystod y degawd blaenorol a bod 
y rhan fwyaf o’r canserau hyn wedi’u 
hachosi gan HPV (4). Roedd y data hwn yn 
herio’r tybiaethau a oedd wedi arwain yn 
y gorffennol at ystyried nad oedd brechu 
bechgyn yn gost-effeithiol. 

Brechiad i bawb
Ar ôl ystyried y data hyn, ym mis Gorffennaf 
2018, newidiodd y Pwyllgor a oedd yn 
cynghori llywodraethau’r DU ar frechu eu 
cyngor i gefnogi’r waith o frechu bechgyn 
a merched. Bellach, disgwylir y bydd y 
brechlyn ar gyfer bechgyn 12-13 oed 
ledled y DU yn dechrau yn y flwyddyn 
academaidd 2019/20. Mae’r newid polisi 
hwn yn benllanw taith hir, gan ddechrau 
gyda chydnabyddiaeth bod gan ganser ceg 
y groth achos heintus, drwy nodi’r HPV fel yr 
asiant sy’n gyfrifol, i ddatblygu brechlynnau 
effeithiol, ac yna cronni tystiolaeth ar gyfer 
malaeneddau lluosog a achosir gan HPV, ac 
yn olaf i weithredu brechiad cenedlaethol 
niwtral o ran rhyw. 

Dywedodd Dr Ned Powell, Darllenydd, Ysgol 
Feddygaeth Caerdydd: “Mae’r stori hon yn 
fuddugoliaeth bwysig yn y frwydr yn erbyn 
afiechyd heintus a chanser, a dylid ei dathlu. 
Fodd bynnag, bydd 20-40 o flynyddoedd 
cyn i effaith brechu gael ei hadlewyrchu 
mewn cyfraddau is o ganser.” Ychwanegodd 

Dr Powell: “Yn y cyfamser bydd llawer o 
ganser sy’n gysylltiedig â’r HPV i’w drin. 
Mae’r Athro Evans a minnau bellach yn 
canolbwyntio ar wella triniaeth i’r cleifion 
hyn, ac yn ddiweddar maent wedi cael cyllid 
o £2.3 miliwn gan Cancer Research UK ar 
gyfer cyflwyno treial clinigol yn rhyngwladol i 
optimeiddio triniaeth canserau’r tonsil sy’n 
cael ei gyrru gan HPV.”

1. Hibbitts S, Rieck GC, Hart K, Powell NG, Beukenholdt 
R, Dallimore N, McRea J, Hauke A, Tristram A, Fiander AN. 
Human papillomavirus infection: an anonymous prevalence 
study in South Wales, UK. British Journal of Cancer 2006 
95(2):226-32.

2. Powell NG, Boyde A, Tristram A, Hibbitts S, Fiander AN. 
The potential impact of Human Papillomavirus vaccination 
in contemporary cytologically screened populations is 
underestimated: an observational retrospective analysis of 
invasive cervical cancers.International Journal of Cancer. 
2009 125: 2425-7.

3. Evans M, Newcombe R, Fiander A, Powell J, Rolles M, 
Thavaraj S, Robinson M, Powell N. Human Papillomavirus-
associated oropharyngeal cancer: an observational study 
of diagnosis, prevalence and prognosis in a UK population. 
BMC Cancer. 2013 13: 220.

4. Schache AG, Powell NG, Cuschieri KS, Robinson M, 
Leary S, Mehanna H, Rapozo D, Long A, Cubie H, Junor E, 
Monaghan H, Harrington KJ, Nutting CM, Schick U, Lau 
AS, Upile N, Sheard J, Brougham K, West CM, Oguejiofor 
K, Thomas S, Ness AR, Pring M, Thomas GJ, King EV, 
McCance DJ, James JA, Moran M, Sloan P, Shaw RJ, Evans 
M, Jones TM. HPV-Related Oropharynx Cancer in the United 
Kingdom: An Evolution in the Understanding of Disease 
Etiology. Cancer Res. 2016 Nov 15;76(22):6598-6606.

5. Powell N, Hibbitts S, Evans M. Gender neutral 
vaccination against HPV. BMJ 2018; 362: 3837. https://
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I gael rhagor o wybodaeth,   
gweler erthygl olygyddol gwahoddedig 
y BMJ yn 2018 “Gender neutral 
vaccination against HPV: A cause 
for celebration” Ned Powell, Sam 
Hibbitts a Mererid Evans (5).
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Yn cyflwyno… 
rhaglen C21 gogledd Cymru 

Mae rhaglen C21 gogledd Cymru yn 
rhoi’r dewis i fyfyrwyr meddygol Caerdydd 
astudio 4 blynedd o’u gradd MBBCh 
yn Ysgol y Gwyddorau Meddygol ym 
Mhrifysgol Bangor. Gan weithio mewn 
partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB), amcan y rhaglen yw 
cyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru 
i gynyddu recriwtio a chadw’r gweithlu 
meddygol mewn cymunedau sy’n cael eu 
tanwasanaethu yng Nghymru. Bydd y fenter 
newydd hon yng Nghymru yn rhoi’r cyfle i 
fyfyrwyr astudio tra’u bod wedi’u gwreiddio 
mewn cymunedau, gan adlewyrchu polisi 
Llywodraeth Cymru y ‘dylid darparu gofal 
mor agos at gartrefi cleifion â phosibl’ 
sydd wedi golygu newid o gyfarwyddyd ar 
gyfer gwasanaethau clinigol yng Nghymru, 
gan roi mwy o bwyslais ar ofal sylfaenol a 
gwasanaethau yn y gymuned. 

Cyhoeddwyd 20 o leoedd ychwanegol i 
fyfyrwyr meddygol ym mis Medi 2018 a 
rhoddwyd mandad i wneud y dyraniadau’n 
gyfan gwbl o fewn rhanbarth gogledd Cymru. 

Llofnodwyd cydweithrediad ffurfiol rhwng 
Prifysgolion Bangor a Chaerdydd gan y 
ddau is-gangellorion ym mis Mawrth 2019, 
ac mae timau ar draws y ddau sefydliad 
wedi gweithio’n galed i sefydlu’r rhaglen i 
groesawu’r myfyrwyr cyntaf ym mis Awst 

2019. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, 
mae cyfleusterau pwrpasol wedi’u nodi a’u 
hadnewyddu ar gyfer myfyrwyr C21 Gogledd 
Cymru yn yr Ysgol Gwyddorau Meddygol. 
Bydd y cyfleusterau hyn yn rhoi’r cyfleusterau 
sgiliau clinigol a’r amgylcheddau addysgu 
mwyaf diweddar i fyfyrwyr. 

Stori hyd yma

Mae’r tîm sydd wedi’i leoli yn ysgol y 
gwyddorau meddygol ym Mhrifysgol Bangor, 
dan arweiniad yr Athro Dean Williams, wedi 
ehangu i gynnwys clinigwyr sydd newydd 
eu penodi i arwain y maes addysg gofal 
sylfaenol. Mae’r gyfadran wedi gweithio’n 
gyflym i nodi cefnogaeth gan gydweithwyr 
ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
i addysgu a darparu cyfleoedd lleoliadau i’r 
myfyrwyr. 

Sicrhaodd ymagwedd gydweithredol gyda 
chydweithwyr yn Ysbyty Gwynedd, Bangor 
fod y garfan o fyfyrwyr yn mwynhau Modiwl 
Mynediad cynhwysfawr i Raddedigion ym 
mis Awst 2019, sy’n orfodol i’r 17 o fyfyrwyr 
a ymunodd â’r cwrs gradd MBBCh carlam 
sy’n para am 4 blynedd drwy’r llwybr gradd 
ffrwd fwydo i raddedigion cydnabyddedig. Yn 
ogystal, mae un myfyriwr wedi trosglwyddo o 
Gaerdydd, ar ôl dewis cwblhau ei gradd yng 

ngogledd Cymru ar ôl cwblhau blwyddyn 1 
yn llwyddiannus. Yna dechreuodd y myfyrwyr 
ar eu cwricwlwm sylweddol ym mis Medi 
2019, gan ddilyn yr un cwricwlwm â myfyrwyr 
MBBCh Blwyddyn 2 a leolir yng Nghaerdydd. 
Nod y Gyfadran ym Mangor yw gwneud 
y gorau o’r cyfleoedd addysgol unigryw y 
mae eu lleoliad yng ngogledd Cymru yn eu 
cynnig, gan gynnwys arbenigedd academaidd 
addysgwyr ym Mhrifysgol Bangor, yn ogystal 
â’r clinigwyr a’r darlithwyr a benodwyd yn 
benodol i’r rhaglen. Bydd y myfyrwyr yn 
gallu profi prosiectau Cydran o Ddewis y 
Myfyriwr (SSC) gyda ffocws unigryw ar ogledd 
Cymru, a manteisio ar y mynediad ehangach 
i amrywiaeth o brofiadau addysgol. Mae’r 
lleoliadau’n amrywio, ac mae rhai ar gael 
mewn cymunedau mynyddig, arfordirol ac 
ynysoedd yn ystod y flwyddyn gyntaf hon, 
gyda llawer o gyfleoedd i gael profiad o 
amgylcheddau dwyieithog. Mae’r myfyrwyr 
hefyd yn mwynhau mynediad at gyfleusterau 
ac athrawon arobryn yn Ysbyty Gwynedd 
sydd â thraddodiad hir o addysgu myfyrwyr 
meddygol Prifysgol Caerdydd. 

Dywed arweinydd Rhaglen C21 gogledd 
Cymru Dr Ffion Williams “Cefais y fraint o 
gael fy mhenodi yn arweinydd rhaglen ar 
gyfer C21 gogledd Cymru yn ystod y cyfnod 
cyffrous hwn ar gyfer addysg feddygol yng 

Gan adeiladu ar lwyddiant y cydweithio blaenorol gyda 
phrifysgolion yng Nghymru i gyflwyno’r rhaglen gofalwr (llwybr 
addysg cymunedol a gwledig), mae menter C21 gogledd Cymru 
yn ehangu ein hymrwymiad i ddatganoli addysg feddygol yng 
ngogledd Cymru yn unol ag amcanion Llywodraeth Cymru.
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ngogledd Cymru. Mae adborth myfyrwyr hyd 
yn hyn wedi bod yn gadarnhaol iawn gyda 
myfyrwyr yn gwerthfawrogi pa mor ymatebol 
a chefnogol y mae staff wedi bod yn ystod 
wythnosau cyntaf y rhaglen newydd. Mae 
ein myfyrwyr presennol yn mwynhau’r cwrs 
cyfeillgar a chroesawgar yn fawr ac yn elwa 
ar y niferoedd llai yn y garfan.”

Trosglwyddodd un myfyriwr, Elen Sanpher, o 
flwyddyn 1 yng Nghaerdydd ac mae’n dweud 
“pan ddaeth y cyfle i gwblhau fy ngradd 
yng ngogledd Cymru, fe wnes i neidio ar y 
cyfle. Mae ansawdd yr addysgu wedi bod yn 
rhagorol hyd yma. Dim ond 18 ohonom sydd, 
rhywbeth sy’n ein gwneud ni’n gymuned glòs. 
Mae hyn yn fy siwtio i’n berffaith’. 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Yn dilyn llwyddiant peilot y rhaglen CARER 
fel y nodwyd yn Rhifyn 30 o ReMEDy, bydd y 
myfyrwyr o ogledd Cymru yn treulio’r flwyddyn 
academaidd nesaf yn gyfan gwbl mewn 
cymunedau. Yn seiliedig ar fodel a brofwyd yn 
rhyngwladol o ‘glerciaeth integredig hydredol’, 
mae lleoliadau wedi’u sicrhau gyda phractisau 
meddygon teulu ar draws Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi Cadwaladr a bydd myfyrwyr yn 
aros mewn un lleoliad drwy gydol y flwyddyn. 

Bydd myfyrwyr yn elwa ar yr elfennau 
cadarnhaol a adroddwyd gan fyfyrwyr 
Caerdydd sydd wedi dilyn y rhaglen CARER 
hyd yma, sy’n cynnwys gwell dealltwriaeth 
o anghenion cleifion a pherthynas waith 
gryfach â chleifion, teuluoedd a gofal iechyd 
timau. Gyda mwy o hyblygrwydd i lunio eu 
dysgu eu hunain, caiff myfyrwyr gyfle i ddilyn 
cleifion wrth iddynt lywio drwy’r amgylcheddau 
gofal iechyd gwahanol a chryfhau eu sgiliau 
cyfathrebu. Byddant hefyd yn cael y cyfle 
unigryw i weithio mewn amrywiaeth o 
leoliadau cymunedol sy’n unigryw i ogledd 
Cymru, gan gynnwys cymunedau arfordirol, 
mynyddig a ffermio.

Yn dilyn y flwyddyn CARER, mae myfyrwyr 
C21 ogledd Cymru yn cwblhau eu dwy 
flynedd olaf ar draws coridor yr A55 yn 
y lleoliadau gofal eilaidd yn Ysbyty Glan 
Clwyd, Ysbyty Maelor Wrecsam ac Ysbyty 
Gwynedd. Bydd y garfan gyntaf o fyfyrwyr yn 
graddio o Brifysgol Caerdydd yn 2023. 

Mae’r broses recriwtio ar gyfer carfan 2020 
eisoes ar waith a chynhelir cyfweliadau ar 
gyfer y graddedigion a fydd cael eu derbyn ym 
mis Chwefror 2020. Mae’r Ysgol hefyd ar hyn 
o bryd yn derbyn datganiadau o ddiddordeb 
gan fyfyrwyr sy’n dymuno trosglwyddo ar ôl 
cwblhau blwyddyn 1 yn llwyddiannus. 

Mae gan yr ysgol draddodiad hir o hwyluso 
addysg feddygol yng ngogledd Cymru ac 
mae’r cydweithio hwn gyda Phrifysgol 
Bangor a BIPBC yn esblygiad naturiol i 
gryfhau’r arlwy hwn i’n myfyrwyr a sicrhau 
ein bod yn eu harfogi â’r sgiliau y bydd eu 
hangen arnynt i ymarfer meddygaeth yn y 
Gymru fodern. 

Mae’r Ysgol Meddygaeth bob amser 
yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu ei 
sylfaen addysgwyr. 

Os yw’r erthygl hon wedi ennyn eich 
diddordeb mewn cymryd rhan yn 
rhaglen C21 gogledd Cymru, cysylltwch 
â medicine@bangor.ac.uk

Diddordeb?
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1  Enillwyr Her Gwyddorau 
Bywyd 2019 

Mae’r Her Gwyddorau Bywyd i ddisgyblion 
Blwyddyn 10 yn cynnwys cystadlaethau sy’n 
cydredeg ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg 

a chyfrwng Saesneg. Mae wedi tyfu ers ei 
sefydlu yn 2013, ac eleni denodd geisiadau 
gan dros 100 o dimau, gan gynnwys bron i 
500 o ddisgyblion ar draws Cymru gyfan.

Nod yr her yw ysbrydoli disgyblion i ystyried 
gyrfaoedd sy’n cynnwys gwyddoniaeth ac 
fe’i rhedir gan staff a myfyrwyr yn yr Ysgol 
Meddygaeth.

Roedd y rownd derfynol Cymraeg a Saesneg 
yn cynnwys timau o’r Gogledd a’r De - Ysgol 
Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr yn erbyn Ysgol 

Brynhyfryd, Rhuthun, (Saesneg) ac Ysgol 
Bro Morgannwg, y Barri yn erbyn Ysgol 
Tryfan, Bangor (Cymraeg). Yr enillwyr teilwng 
yn 2019 oedd Tryfan a Brynteg.

2  Gallai Cracio “Côd 
Firws” Helpu’r Frwydr  
yn erbyn Canser

Mae arbenigwyr ar firysau wedi datgelu, 
am y tro cyntaf, sut mae firws o’r enw 
Adenofirws math 26 (Ad26), sydd wedi cael 
ei ddefnyddio’n effeithiol ar ffurf ddof fel 
brechlyn, yn gallu heintio celloedd dynol. 
Mae’r ymchwil, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn 
Science Advances (https://advances.
sciencemag.org/content/5/9/eaax3567), 
yn darparu’r dadansoddiad manwl cyntaf o 
strwythur y firws mewn ffurf gymhleth gyda’i 
derbynnydd newydd ei ddarganfod.

“Mae ein hymchwil yn canfod bod Ad26 
yn defnyddio math o siwgr a geir ar wyneb 
y rhan fwyaf o gelloedd i fynd i mewn i 
gelloedd dynol a’i heintio,” yn ôl Alexander 
Baker, a arweiniodd yr ymchwil.

Drwy ddeall sut mae’r firws yn heintio 
celloedd dynol, mae’r tîm yn credu y 
bydd hyn yn eu galluogi i ddatblygu 
meddyginiaethau gwrth-firysau er mwyn atal 
ffurfiau heintus ar Ad26 rhag lledaenu, ac 
yn arwain ar ddatblygu brechlynnau mwy 
effeithiol, ar sail yr Ad26 dof, i fynd i’r afael 
â chlefydau heintus yn ogystal â chanser.

3  Dwy Gymdeithas 
Meddygol yn cynnal 
Diwrnod Cymorth 
Cyntaf

Ar nos Galan Gaeaf, bu dwy o gymdeithasau 
Prifysgol Caerdydd - MediCan a WEMS - 
yn gweithio gyda’i gilydd i roi diwrnod o 
weithgareddau cymorth cyntaf am ddim i 
ddisgyblion chweched dosbarth Cymru sydd 
â diddordeb mewn astudio meddygaeth. 
Treuliwyd y bore mewn darlithoedd bach yn 
rhoi’r hanfodion, cyn rhoi’r disgyblion trwy 
eu pethau! Mae ein myfyrwyr meddygol 
gwirfoddol yn gweithredu fel pobl sydd 
wedi’u hanafu mewn senarios (dramatig 
iawn) gan gynnwys cynhaliaeth bywyd 
sylfaenol a gwaedu trychinebus. Ar ôl i 
ddisgyblion Ysbyty Athrofaol Cymru orffen 
eu taith amser cinio, setlodd y disgyblion i 
lawer i gael sgyrsiau a gwneud gwaith grŵp 
ynghylch gwneud cais i’r ysgol feddygol. 
Mwynhaodd y disgyblion y diwrnod, gan roi 
gradd cyfartalog o 9/10 iddo! 

4  Hwb Ariannol ar gyfer 
Firysau ‘Clyfar’ sy’n 
Lladd Canser

Mae bron i £1.4 miliwn o gyllid gan Cancer 
Research UK wedi’i ddyfarnu i wyddonwyr i 
gefnogi datblygiad firysau sy’n lladd canser.

Ystyrir mai firysau “oncolytig” fydd y naid 
mawr nesaf ym maes trin canser. Maent yn 
dinistrio celloedd canser ond nid ydynt yn 
cael effaith ar gelloedd iach. Dywedodd Dr 
Alan Parker “Nid yw firysau wedi esblygu i 
heintio a lladd celloedd canser - yn anffodus 
maent yn heintio celloedd iach, gan ein 
gwneud yn sâl yn y broses. Mae ein hymchwil 
wedi canolbwyntio ar greu ‘firysau clyfar’ sy’n 
gallu gwahaniaethu rhwng celloedd canser a 
chelloedd iach.

“Ein her nesaf yw addasu’r firws i’w wneud 
hyd yn oed yn gryfach a chyflwyno hyn i 
dreialon clinigol. Bydd yr arian hwn gan 
Cancer Research UK yn cyflymu’r broses hon 
ac yn ein helpu i ddarparu’r therapïau newydd 
cyffrous hyn i gleifion canser yn gynt.”

5  Diwrnod Ailgychwyn  
y Galon 2019

Bu i’n myfyrwyr meddygol, dan arweiniad 
Hayley Taylor ac Elliot Phillips, myfyrwyr o’r 
bumed flwyddyn, ddysgu CPR i aelodau’r 
cyhoedd mewn lleoliadau yng Nghaerdydd 
fel rhan o Ddiwrnod Ailgychwyn y Galon ar 
ddydd Mercher 16 Hydref.

Mae Diwrnod Ailgychwyn y Galon yn fenter 
flwyddyn a arweinir gan Gyngor Adfywio 
Ewropeaid a’r Cyngor Adfywio (DU) ynghyd 
â phartneriaid eraill gyda’r nod o godi 
ymwybyddiaeth a gwella nifer isel y bobl sy’n 
goroesi ataliad cardiaidd y tu allan i’r ysbyty.

Yn ôl Hayley: “Mae gan unrhyw un y gallu 
i achub bywyd. Mae cywasgu’r frest yn 
syml unwaith eich bod yn gwybod sut i 
wneud hynny, ac mae diffibrilwyr allanol 
awtomataidd (AEDs) yn fwyfwy cyffredin 
mewn mannau cyhoeddus.

Mae gan yr Ysgol Meddygaeth 
hanes llwyddiannus o 
gyfrannu at y gymdeithas drwy 
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:

enghraifft
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“Os yw’r sgiliau hyn yn cael eu haddysgu i 
bobl, ac os ydynt yn sylweddoli bod AEDs 
wedi’u dylunio i’w defnyddio gan unrhyw un, 
gallent feddu ar y sgiliau a’r hyder i achub 
bywyd.”

6  Diploma Ôl-raddedig 
newydd mewn 
Cynllunio Gofal Iechyd 
wedi’i Lansio

Bydd gweithwyr proffesiynol ym maes gofal 
iechyd, sydd â’r dasg o gynllunio cyfeiriad 
y GIG yng Nghymru yn y dyfodol, yn cael 
hyfforddiant academaidd ym Mhrifysgol 
Caerdydd.

Bydd Diploma Ôl-raddedig ym maes 
Cynllunio Gofal Iechyd yn cael ei gynnig i 
academyddion o Ysgol Busnes Caerdydd, 
yr Ysgol Mathemateg a’r Ysgol Meddygaeth. 
Bydd gweithwyr proffesiynol o bob cwr 
o Gymru yn rhan o’r rhaglen 18 mis o 
ddysgu – o’r saith bwrdd iechyd a thair o 
ymddiriedolaethau’r GIG.

Mae’r cwrs, sydd wedi’i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru a GIG Cymru, yn rhan 
o fenter ehangach i ddatblygu gweithwyr 
sydd eisoes yn gweithio ym maes cynllunio 
gofal iechyd yng Nghymru. Caiff cyfanswm o 
125 o bobl eu hyfforddi dros gyfnod o bum 
mlynedd.

7  Llwyddiant Siop 
Gwyddoniaeth 
Archfygiau

Gosododd Dr Jonathan Tyrrell a’i dîm siop 
yn Dewi Sant 2 yng Nghaerdydd yr haf 
diwethaf, gan roi cyfle i ymwelwyr ddysgu 
mwy am y byd microbaidd a’r bygythiad 
cynyddol a geir yn sgil ymwrthedd i 
wrthfiotigau i iechyd y cyhoedd yn fyd-
eang. Yn ystod y cyfnod o bythefnos, 
mwynhaodd 6,566 o ymwelwyr gymysgedd 
o weithgareddau gan gynnwys gemau, celf 
a chrefft ac arbrofion labordy a daeth 1,626 
o bobl ifanc yn ‘Hyrwyddwyr Ymwrthedd i 
Wrthfiotigau’ gan gynrychioli 200 o ysgolion 
ledled Cymru.

Mae dyfyniadau ymwelwyr yng Archfygiau 
yn cynnwys:

“Roedd y plant wedi mwynhau’r digwyddiad. 
Roedd y gweithgareddau’n wych ac yn llawn 
gwybodaeth. Roedden nhw’n hoffi’r gêm 
curo cnau coco.”

“Diddorol i’m bechgyn, cefais fy synnu gan 
eu dealltwriaeth o ddefnyddio gwrthfiotigau 
a hapus eu bod wedi dysgu’r rheolau drwy’r 
siop wyddoniaeth.”

“Gweithgareddau rhyngweithiol i helpu plant i 
ddeall cymhlethdod gwrthfiotigau. Gorsaf 11 
(Ymladd yn ôl, sut rydym yn brwydro yn erbyn 
ymwrthedd i wrthfiotigau) oedd yr un mwyaf 
poblogaidd. Gwyddonwyr brwdfrydig iawn.”

www.caerdydd.ac.uk/superbugs

8  Croniclo’r 
Rhithweledigaethau 
Gweledol a Ddisgrifiwyd 
gan Gleifion

Mae’r Astudiaeth Deliriwm a arweinir 
gan Dr Martyn Stones, hyfforddai mwn 
Seiciatreg a myfyriwr PhD yn yr Ysgol 
Meddygaeth mewn cydweithrediad â Jan 
Sharp, Uwch Artist Meddygol yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru, yn darparu mewnwelediad 
unigryw i brofiad goddrychol cleifion ar y 
uned gofal dwys (ICU). 

Mae deliriwm yn gyflwr cyffredin sy’n 
effeithio ar tua 20% o’r holl gleifion mewn 
ysbyty. Mae’r symptomau’n amrywio ac 
yn cynnwys diffyg gallu canolbwyntio, 
dryswch ac mewn achosion difrifol 
rhithweledigaethau gweledol a pharanoia.

Nod yr astudiaeth hon yw ymchwilio i’r 
berthynas rhwng y newidiadau biolegol  
a seicolegol sy’n digwydd mewn cleifion  
sy’n derbyn gofal dwys ar ôl llawdriniaeth ar 
y galon.

Bu’r cleifion yn rhoi disgrifiad o’u 
rhithwelediadau i Jan Sharp a ddefnyddiodd 
cyfosodiad lluniau i geisio cynrychioli’r 
rhithwelediadau yn gywir a galluogi gwylwyr i 
brofi’r hyn a welsant.

9  Treial £2M yn Ceisio 
Arwain Gwell Defnydd 
o Wrthfiotigau mewn 
Sepsis

Mae’r Ganolfan Ymchwil ar Dreialon yn 
ceisio cydgysylltu treial i edrych ar y defnydd 
o wrthfiotigau mewn sepsis. Mae sepsis yn 
gymhlethdod haint sy’n gallu bygwth bywyd ac 
amcangyfrifir bod 52,000 o bobl yn y DU yn 
marw o ganlyniad iddo bob blwyddyn. Mae’r 
driniaeth orau’n cynnwys ei adnabod yn gynnar, 
rhoi gwrthfiotigau mewn da bryd a hylifau. 
Bydd y treial yn edrych ar asesu sepsis 
mewn argyfwng ac a oes gormod o 
wrthfiotigau’n cael eu rhagnodi, rhywbeth 
y mae arbenigwyr yn dweud ei fod yn 
ffactor arwyddocaol sy’n arwain at fwy o 
ymwrthedd gwrthficrobaidd.
Meddai Emma Thomas-Jones, uwch-
gymrawd ymchwil yn y Ganolfan: “Nod 
y treial yw asesu a yw ychwanegu prawf 
gwaed yn y man gofal yn gallu cynorthwyo 
clinigwyr i wneud penderfyniad ynghylch a 
oes rhaid rhoi triniaeth wrthfiotig frys mewn 
cleifion sy’n dod i’r adran argyfwng gydag 
amheuaeth o sepsis. Y gobaith yw y bydd yn 
arwain at leihad yn y defnydd o wrthfiotigau 
heb gynyddu’r perygl o farwolaeth.”

10  Diodydd Poeth  
yw Achos Mwyaf 
Cyffredin Llosgiadau  
i Blant Ifanc

Mae ymchwil yn dangos bod dros 50,000 
o blant yn y DU yn mynd i’r ysbyty gyda 
llosgiadau bob blwyddyn, ac mai plant o dan 
bump oed oedd y rhan fwyaf ohonynt. Diodydd 
poeth yw achos 60% o’r rhesymau pam y bydd 
plant o dan tair oed yn mynd i ysbytai.

Mae ymgyrch SafeTea yn seiliedig ar 
dystiolaeth a gasglwyd gan ymchwilwyr 
o Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Bryste a 
Phrifysgol Gorllewin Lloegr. Mae wedi’i 
brofi mewn cydweithrediad â staff addysgu 
blynyddoedd cynnar a rhieni plant ifanc.
Dywedodd yr Athro Alison Kemp, a arweiniodd 
ar yr ymchwil: “I osgoi risg, dylai rhieni gadw 
diodydd poeth allan o gyrraedd plant, ni 
ddylent fyth basio diod boeth dros blentyn, 
neu ddal diod a babi ar yr un pryd. Rydym 
hefyd yn eu cynghori i ddysgu’r cymorth cyntaf 
cywir ar gyfer llosgiadau i’w helpu os bydd 
ddamwain: Oerwch yr ardal dan ddŵr sy’n 
rhedeg am 20 munud; Galwch am gyngor 
meddygol, Galwch Iechyd Cymru neu 999; 
Gorchuddiwch yr ardal gyda clingfilm. Yr 
eiliadau cyntaf ar ôl llosgi yw’r cyfnod mwyaf 
tyngedfennol ar gyfer atal niwed tymor hir.”

Gellir gweld arddangosfa o'r golygfeydd 
rhyfedd, breuddwydiol hyn yn Adeilad 
Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd.

Ewch i’n gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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1. Fel plentyn beth oeddech chi eisiau 
bod pan oeddech chi’n tyfu i fyny?
CB Pan oeddwn i’n blentyn, dwi’n cofio eisiau 
bod yn fami. Cawsom barti gwisg ffansi 
gwych yn yr ysgol meddygol i ddathlu bod 
hanner ffordd drwy’r cwrs a’r thema oedd 
‘pan fydda i’n tyfu i fyny dw i eisiau bod yn 
... gwisgais fel menyw feichiog gyda doli babi 
bach mewn cludwr babi’.

QS Rwyf wedi bod eisiau bod yn beilot 
masnachol erioed. Rwyf wrth fy modd yn 
teithio ac yn fforio’r byd, ac rwy’n teimlo 
y byddai bod yn beilot yn gwireddu fy 
mreuddwyd. 

MS Doeddwn i ddim yn gwybod pryd hynny ac 
nid wyf yn gwybod nawr! Nid oeddwn am gael 
fy nghlymu i lawr gan fod gormod o bethau 
diddorol i’w gwneud. Dwi’n meddwl mod i eisiau 
gwneud popeth. Yn y 6ed dosbarth roeddwn i’n 
ystyried ffarmacoleg a thocsicoleg.

RC Dydw i ddim yn cofio canolbwyntio ryw 
lawer ar fy ngyrfa … yn saith oed, dwi’n gallu 
cofio bob amser eisiau gweithio mewn swyddfa 
bost neu weithio yn Tesco! Yr oedd un cyfeiriad 
gyrfaol arall yr oedd gennyf ddiddordeb ynddo 
ond bydd yn rhaid ichi fy holi ynglŷn â hynny.

2. Pwy yw eich arwr personol neu 
broffesiynol?
CB Fy rhieni, maen nhw bob amser wedi rhoi 
fy anghenion i ac anghenion fy chwiorydd 

o flaen eu hanghenion eu hunain, heb eu 
cefnogaeth ni fyddwn lle rydw i yn awr.

QS Fy mrawd oedd fy ysgogiad bob tro. Mae 
ef wedi fy annog i fod y fersiwn gorau ohonof 
fy hun ac mae’n parhau i fy helpu i dyfu. Mae 
ef wir wedi helpu i’m harwain i pwy ydw i nawr 
– ac am hynny rwy’n ddiolchgar iawn. Gellid 
priodoli’r rhan fwyaf (nid y cyfan) o’m llwyddiant 
yn hawdd i’w gymorth a hefyd y plagio. 

MS Fy swydd gyntaf oedd yn y labordai 
biochem yn hen Ysbyty Brenhinol Caerdydd. 
Roedd yr Athro Bernard Knight, arweinydd y 
byd mewn patholeg fforensig yn gweithio yn y 
marwdy drws nesaf. Roeddwn i’n arfer mesur 
lefelau’r alcohol yng ngwaed y celanedd iddo. 
Ei lyfr patholeg fforensig yw’r llyfr testun 
meddygol gorau y bu imi ei ddarllen erioed. 

RC Mae’n rhaid mai fy mam yw fy arwr 
personol. Mae magu dau blentyn ar eich 
pen eich hun, gweithio’n rhan-amser a rhoi 
plentyndod hapus i ni yn haeddu statws “arwr”.

3. Beth ddaeth â chi at ein Hysgol 
Meddygaeth yn gyntaf?
CB Wrth dyfu i fyny yng Nghaerdydd a bod 
eisiau mynd i ysgol feddygol yng Nghymru, 
roedd ysgol meddygol Caerdydd yn ddewis 
amlwg ac roedd bod yn agos at gartref yn 
golygu fy mod i wedi cael y fantais o allu mynd 
â’r golch adref a chael cinio dydd Sul wedi’i 
goginio gartref pryd bynnag yr oeddwn i eisiau. 

QS Wel, dyma’r unig gynnig a dderbyniais. Fodd 
bynnag, nid yw wedi bod yn ddewis gwael wedi’r 
cyfan. Yr unig anfantais yw’r tywydd. 

MS Un o Gaerdydd ydw i ac rwyf bob amser 
wedi gweithio yng Nghymru (fel peiriannydd 
gwella prosesau yn bennaf) heblaw am gyfnod 
byr fel arolygydd meddyginiaethau i’r MHRA 
yn Llundain.  Yn fy amser sbâr roeddwn yn 
feddyg trawma sy’n parasiwtio mewn uned yn 
y Fyddin Diriogaethol yn Llandaf. Fe wnaeth 
fy mhennaeth, llawfeddyg, awgrymu gwneud 
meddygaeth felly fe es i Ysgol Feddygol Hull-
York. Roeddwn am ddod adref i wneud fy 
swyddi meddygol yng Nghymru. Rwy’n ei gweld 
yn fantais wirioneddol fel seiciatrydd i wybod 
ble mae fy nghleifion yn byw ac i weithio a 
siarad ‘Caerdydd’ â nhw. 

RC Gweithio’n rhan-amser mewn 
gweinyddiaeth a oedd yn ffitio o gwmpas 
magu fy nheulu. Ugain mlynedd yn 
ddiweddarach a dw i dal yma!

4. Beth yw/oedd eich hoff beth am 
fyw a gweithio yng Nghymru?
CB Mae Caerdydd yn ddinas ryfeddol gyda’r 
arfordir a’r mynyddoedd gerllaw a holl 
amwynderau dinas fawr ond ar raddfa lai. 
Gyda theulu a ffrindiau gerllaw, beth arall y 
gallwn i ei ddymuno o le.

QS Ar y dechrau, roedd yn newid mawr iawn 
i symud i’r DU ar gyfer y Brifysgol, ond mae’r 
bobl rwyf wedi cyfarfod â nhw yn ystod y 2.5 
mlynedd diwethaf wedi ei gwneud yn fwy 
goddefadwy. Peth arall rwyf yn ei hoffi’n fawr 
am Ysgol Feddygol Caerdydd yw’r gymuned 
myfyrwyr ryngwladol fawr y gallaf wastad droi 
ati pan fyddaf yn teimlo’n sâl.

MS Es i i Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd, 
hon oedd y drydedd ysgol fwyaf yn Ewrop pan 
fues i yno, felly roedd gennyf lawer o ffrindiau 
ac yn fwy na thebyg yr athrawon rygbi gorau 
a’r timau chwaraeon gorau erioed! Ar fy 
niwrnod cyntaf fe wnaeth ein hathro addysg 
gorfforol Mr Williams fy rhoi yn nhîm rygbi’r 
ysgol fel asgellwr, wnes i erioed edrych yn 
ôl. Aeth ymlaen i ddysgu arwyr chwaraeon; 
roedd Gareth Bale, Geraint Thomas a Sam 
Warburton i gyd mewn un flwyddyn, yn 
anghredadwy!

RC Mae’n rhaid mai’r bobl gyfeillgar ydyw… 
prifddinas hardd (gyda siopa gwych) gyda 
thraethau a thirweddau hardd ar garreg eich 
drws.

5. Sut olwg sydd ar ddiwrnod yn eich 
bywyd?
CB Prysur a hir. Roedd fy mywyd fel 
hyfforddai’n golygu gorfod codi am 05:30 
i deithio i wahanol ysbytai. Rwy’n edrych 
ymlaen at gael byw’r freuddwyd o beidio â 
gorfod cymudo mor bell i’r gwaith a chael 
cysgu tan 6am pan fyddaf i’n dychwelyd i’r 
gwaith fel meddyg ymgynghorol (mae gen i 
2 blentyn bach, felly mae cysgu tan 6am yn 
beth braf erbyn hyn!)

QS Ar hyn o bryd, rwyf ar fy mloc cyntaf o leoliad 
yn Ysbyty Glan Clwyd. Fel nifer o fy nghydfyfyrwyr, 
mae gen i ddiwrnod lleoliad arferol o 9am i 
5pm. Fodd bynnag, os byddaf yn lwcus, gallaf 
ddechrau’n hwyr a gorffen yn gynnar 

MS Diwrnodau ymchwil: cyrraedd gofal dwys 
am 06:00 i gasglu samplau cleifion, yna i 
mewn i theatrau am 08:00 i gasglu samplau 
oddi wrth gleifion wrth iddynt gael eu paratoi 
ar gyfer eu llawdriniaeth. Yna i mewn i’r 
labordy i baratoi’r samplau ar gyfer eu storio 
(proses hirfaith), yna yn ôl i ICU i asesu’r 
cleifion. Yna yn ôl draw i’r ward lawfeddygol 
am 18:00 i recriwtio cleifion newydd a chynnal 
mwy o holiaduron ymchwil. Yna, beicio adref 
ac i’r gwely. Diwrnodau seiciatreg cyswllt: 
gweld cleifion mewn ysbytai meddygol a 
hosbisau ledled Caerdydd, bob amser yn 
ddiddorol ac yn heriol.

Catherine Britton-Jones 
(MBBCh 2007)

Ar ôl graddio yn 2007 rwyf 
wedi treulio’r 12 mlynedd 
diwethaf yn cylchdroi drwy’r 
rhan fwyaf o ysbytai De 
Cymru. Rwyf ar hyn o bryd 
yn mwynhau fy ail gyfnod 

o absenoldeb mamolaeth 
wedi cwblhau fy hyfforddiant 

mewn anesthesia yn ddiweddar ac 
rwy’n edrych ymlaen at ddechrau fy swydd 
ymgynghorydd cyntaf pan fyddaf yn dychwelyd i 
weithio yn 2020 yn Ysbyty Athrofaol Cymru. 

Mae ReMEDy yn sgwrsio â 
Dr Catherine Britton-Jones, 
cynfyfyriwr; QI Zhuang Siah, 
myfyriwr israddedig; Dr Martyn 
Stones, myfyriwr ôl-raddedig a 
Ruth Coomber, aelod o staff, 
i ofyn y cwestiynau yr hoffem 
wybod yr atebion iddynt!

Qi Zhuang Siah  
(Meddygaeth 2017-)
Rwy’n fyfyriwr meddygol 
trydedd flwyddyn ym 
Mhrifysgol Caerdydd, ac 
rwy’n arbennig o angerddol 
ynghylch rôl ymchwil wrth 
yrru’r maes meddygol yn 
ei flaen. Rwy’n bwriadu mynd 
ati i wneud ymchwil ar y cyd â’m hymarfer 
clinigol yn y dyfodol. Ar hyn o bryd, mae 
fy niddordebau yn cynnwys edrych ar 
bathoffisioleg Diabetes a’r gwasanaethau 
a ddarperir gan weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i ddarparu’r driniaeth a’r gofal 
gorau i gleifion sydd â Diabetes Math 1 a 2.

pobl
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RC Mae bob amser yn dechrau gyda 
choffi ac yna diwrnod yn y swyddfa gyda 
chyfarfodydd, ceisio cadw ar ben negeseuon 
ebost ac ymateb i derfynau amser gwahanol 
– mae pob dydd yn dod â her wahanol. Adref 
trwy’r gampfa ac yna amser i ymlacio ac yr 
adeg hon o’r flwyddyn, cynnau’r llosgydd pren 
gan baratoi i ddechrau eto y diwrnod nesaf!

6. Sut ydych chi’n ymlacio?
CB Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda fy 
nheulu a fy ffrindiau. Rwyf wedi gwneud ffrindiau 
anhygoel ar hyd fy nhaith drwy’r ysgol feddygol 
ac ymlaen. Unwaith y bydd fy mhlant ychydig 
yn hŷn, rwy’n edrych ymlaen at ail-gydio yn fy 
nghariad at hwylio a hobïau eraill sydd wedi’u 
hepgor gydag amser.

QS Rwy’n gwylio llawer o raglenni teledu a 
sioeau amrywiaethol. Mae treulio amser gyda 
ffrindiau a mynd i redeg hefyd yn fy helpu i 
ddadweindio. Fodd bynnag, yn y pen draw, 
rwy’n teimlo’n fwyaf hamddenol pan fyddaf 
i’n siarad â’m rhieni dros y ffôn. Mae eu 
lleisiau’n cael effaith sy’n fy nhawelu. 

MS Garddio, adfer beiciau modur clasurol a 
gwersi nofio. Rwy’n tyfu afalau ar gyfer seidr, 
hopys ar gyfer cwrw a grawnwin Riesling ar 
gyfer gwin.

RC Alla i ddim credu mod i’n dweud hyn, ond 
mynd i’r gampfa ar ôl gwaith, a dwi’n gwneud 
hynny sawl gwaith yr wythnos… mae’n helpu i 
glirio’ch meddwl ar ôl diwrnod hir. Mae treulio 
amser gyda ffrindiau a theulu gyda gwydraid 
o Pinot Grigio blush hefyd yn gwneud y tric.

7. Beth yw eich uchelgais gudd? 
(rhyngom ni)
CB Hwylio o amgylch y byd.

QS I fyw fy mywyd i’r eithaf bob dydd, rwy’n 
cymryd. 

MS I fod yn niwroffarmacolegydd, ychydig 
yn debyg i David Nutt. Fy mreuddwyd fyddai 
datblygu’r panel arferol cyntaf o brofion 
biocemeg erioed ar gyfer anhwylder seiciatrig. 
Yn benodol, i allu haenu cleifion â deliriwm yn 
therapïau cyffuriau priodol. Pan fyddaf i’n cael 
amser, hoffwn i wneud celfyddyd gain, gan 
archwilio trawma corfforol a meddyliol.

RC Bod yn gallu canu cystal ag rwy’n meddwl y 
gallaf i ganu.

8. Beth yw’r peth mwyaf doniol i 
ddigwydd i chi’n ddiweddar?
CB Ymm, ydy’r gair poonami yn golygu 
unrhyw beth i unrhyw rai ohonoch chi?

QS Roeddwn yn y lle Pho newydd hwn y diwrnod 
o’r blaen, a dywedais yn benodol wrthynt am 
fy alergeddau bwyd. Fodd bynnag, gwnaethon 
nhw ddrysu gyda fy archeb. Nid oeddwn yn 
poeni gormod am y camgymeriad. Fodd bynnag, 
roeddwn i wrth fy modd gydag ymateb brys y 
weinyddes i’m hatal rhag bwyta. Daeth hi ata i 
yn llythrennol dan redeg. Yn y diwedd, FE GES I 
FY NHGINIO AM DDIM. Moeswers y stori: nid yw 
bod ag alergedd bwyd o reidrwydd yn rhywbeth 
gwael. 

MS Doniol, roeddwn i wedi trin claf seicotig 
rhithiol gyda niacin, y stwff y maen nhw’n 
ei chwistrellu ar greision ŷd (fitamin B3). 
Roedd ganddo fath arbennig o diwmor 
niwroendocrinaidd. Gwelais glaf yn yr Adran 
Frys y diwrnod o’r blaen. Gofynnais “Sut gallaf 
i helpu?” Dywedodd “Doctor rwy jyst eisiau 
bod yn normal”. Roeddwn i’n meddwl i mi fy 
hun “Nid chi yw’r unig un!”.

RC Ddim mor ddiweddar ond cael fy 
ngadael ym maes awyr Prâg gyda fy chwaer 
oherwydd bod manylion y pasport yn 
anghywir. Ail-archebu lleoedd ar gyfer hedfan 
yn ôl i Birmingham i godi car ar log i yrru’n 
ôl i Gaerdydd. Cyrraedd yn ôl am 11pm a 
sylweddoli mai’r unig gerbyd oedd ar gael 
oedd fan cynnal a chadw priffordd. Gadewch i 
ni ddweud ei fod yn antur.

9. Pe gallech gael unrhyw swydd yn 
y byd i gyd y gallech chi ei dychmygu 
neu ei chreu, beth fyddai’r swydd 
honno?
CB Ar ôl cyrraedd diwedd yr hyfforddiant, dydw 
i ddim yn siŵr y byddwn yn hoffi cael unrhyw 
swydd arall, ond byddai cael fy nhalu am hwylio 
o amgylch y byd yn waith eithaf cŵl am gwpl o 
flynyddoedd. 

QS Cael fy nhalu fel cynorthwy-ydd domestig 
yn fy nhŷ gan fy rhieni yn ôl pob tebyg. 

MS Dydd Llun: Arolygydd meddyginiaethau; 
Dydd Mawrth: Prosesu gwelliannau yn yr 
Ysbyty Athrofaol; Dydd Mercher: Seiciatrydd 
cyswllt; Dydd Iau: Ymchwil ac addysgu 
seicoffarmacoleg i fyfyrwyr meddygol; Dydd 
Gwener: Ymchwil; Dydd Sadwrn/Sul: Y Fyddin 
Diriogaethol, hobïau a’r teulu.

RC Unrhyw swydd sy’n cynnwys teithio’r byd a 
chael tâl amdano!

10. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i 
fyfyrwyr yr Ysgol Meddygaeth heddiw?
CB Marathon nid sbrint yw meddygaeth, mae 
angen digon o stamina. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn cofio pwysigrwydd y cydbwysedd 
rhwng bywyd a gwaith.

QS Ceisiwch wthio eich terfynau tra byddwch 
yn yr ysgol feddygol. Peidiwch ag ofni ceisio. 
Gofynnwch am gymorth pan fo angen. Peidiwch 
â meddwl bydd rhywun yn brathu.

MS Cynlluniwch mewn modd hyblyg, bod â 
meddwl agored, peidiwch â rhoi eich bryd 
ar un arbenigedd. Os nad ydych yn hoffi 
rhywbeth, peidiwch â’i wneud, gwnewch 

rywbeth arall. Os ydych yn meddwl am 
academia, ysgrifennwch un papur yn ystod 
yr ysgol feddygol, rhwydweithiwch a gwnewch 
ffrindiau. Peidiwch â chymryd eich hun o 
ddifrifol yn ormodol, byddwch bob amser yn 
gwbl onest, gofynnwch am help pan fyddwch 
chi’n cael trafferth, peidiwch byth â beirniadu 
cydweithiwr, bwytewch frecwast, gwisgwch eli 
haul a pheidiwch ag anghofio rhwydweithio.

11. Beth y mae angen rhagor ohono 
ar yr Ysgol Meddygaeth?
CB Pan oeddwn yn y brifysgol, roedd gennym 
y clwb meddygol fel lle gwych i ddadweindio 
ac ymlacio ar ôl diwrnod prysur, a oedd 
weithiau yn llawn straen. Gan nad yw’n bodoli 
mwyach, byddwn yn dweud na allwch byth 
gael gormod o weithgareddau cymdeithasol.
QS Aelodau cefnogol o staff a goruchwylwyr 
a fydd yn mynd y filltir ychwanegol i helpu 
myfyrwyr i gyflawni pethau mawr neu i, o 
leiaf, gefnogi myfyrwyr sy’n ofidus oherwydd 
amgylchiadau personol a materion teuluol ar 
ben straen eu gwaith astudiaethau. 
MS Mae angen perswadio’r Ddeoniaeth i 
ddarparu ar gyfer meddygon trwy agwedd fwy 
hyblyg tuag at hyfforddiant meddygol. Mae 
pob hyfforddai a gollir yn un meddyg yn llai 
i wasanaethu pobl Cymru, gan adael mwy o 
straen ar y meddygon sy’n cael eu gadael ar 
ôl.
RC Mwy o gyfleoedd i ddathlu’r staff a’r 
myfyrwyr sy’n ffurfio ein Hysgol.

12. Pe gallech chi droi’r cloc yn ôl, 
beth y byddech chi'n ei wneud yn 
wahanol?
CB Pe bawn yn gallu troi’r cloc yn ôl, byddwn 
yn sicrhau fy mod yn cynnal cydbwysedd 
gwell rhwng bywyd a gwaith, yn rhy aml 
roedd fy nghydbwysedd yn gogwyddo tuag at 
waith gydag arholiadau yn cymryd drosodd. 
Pe bawn i’n gorfod gwneud y cyfan eto, 
byddwn yn ceisio cadw mwy o amser ar 
gyfer fy hobïau. Mae mwy i fywyd na phasio 
arholiadau.
QS Dim byd – rwy’n hapus lle rwyf ar hyn o bryd. 

MS Gwnewch Safon Uwch Mathemateg 
gymhwysol, ac ar ôl y chweched dosbarth 
ymunwch â’r fyddin i fod yn barafeddyg 
awyrgludiedig. Am y gweddill, byddwn i’n 
gwneud yr un peth. Wedi meddwl, buaswn 
wedi bwyta brecwast, wedi gwisgo eli haul ac 
wedi rhwydweithio mwy.

RC Dim byd. Rwy’n credu’n gryf, os 
edrychwch yn ôl a bod rhywbeth yr ydych yn 
wir eisiau ei wneud, fod cyfleoedd o hyd i 
wneud hynny.

Martyn Stones (BSc, PGDip 
2015, PhD 2017-)

Ar gyfer fy PhD rwy’n 
ymchwilio i fiocemeg 
deliriwm ar Ofal Dwys 
Cardiaidd. Mae’r cleifion 
yn datblygu symptomau 
seicotig trallodus 

gan gynnwys dryswch, 
rhithweledigaethau gweledol 

a pharanoia.
Rwyf hefyd yn gweithio’n rhan-amser fel 
Locwm SHO arbenigol mewn Seiciatreg Cyswllt 
yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Ar hyn o bryd rwy’n 
cydweithio â Jan Sharp, uwch artist meddygol, 
yn Ysbyty Athrofaol Cymru sy’n cynhyrchu 
delweddau o rithweledigaethau'r cleifion. 

Ruth Coomber
Rwy’n gweithio yn yr Ysgol 
Meddygaeth ers 20 
mlynedd mewn nifer o 
swyddi gweinyddol a 
rheoli. Ar hyn o bryd, fi 
yw Rheolwr y Ganolfan 
Addysg Feddygol ac Adran 
Meddygaeth y Boblogaeth.  

Ewch i’n gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Yn MedSoc Prifysgol Caerdydd, 
un nod yw darparu cefnogaeth 
academaidd i fyfyrwyr, yn 
nhermau adolygu cynnwys y 
cwrs ac edrych tuag at ddyfodol 
gyrfaoedd myfyrwyr. O fewn y mis 
diwethaf, mae MedSoc Caerdydd 
wedi trefnu ISCE Blwyddyn 4 ffug, 
gyda 180 o fyfyrwyr yn bresennol, 
Noson Gyrfaoedd Glinigol yn 
cynnwys 29 o arbenigeddau, y 
daeth tua 100 o fyfyrwyr iddi, yn 
ogystal â nifer o sesiynau adolygu 
dan arweiniad cyd-fyfyrwyr yng 
ngham 1 (a alwyd gynt yn  
‘gyn-glinigol’).
Mae MedSoc Caerdydd yn falch o gynnal 
cysylltiadau agos â staff meddygol yr 
ysgolion, ac maent yn dal swyddi ar y 
Bwrdd Astudiaethau Meddygol Israddedig 
(UBOMS), y Pwyllgor Addysg, y Pwyllgor 
Proffesiynoldeb, y Pwyllgor Cydraddoldeb 
ac Amrywiaeth, ac yn ddiweddar maent 
wedi cael gwahoddiad i gynghori’r Tîm 
Derbyniadau. Meddai Jessica Randall, 
Llywydd Medsoc, 2019/20: “Mae’r ysgol 
feddygol yn mynd ati i ystyried barn 
myfyrwyr, ac mae’n fraint i ni gael effaith 
uniongyrchol ar benderfyniadau polisi. 
Mae ein tîm academaidd, gan gynnwys 
cadeirydd academaidd a chynrychiolwyr o 
bob grŵp blwyddyn, yn cynnal cyfarfodydd 
rheolaidd gyda’r ysgol feddygol i drafod 
cynnwys ac asesiadau cyrsiau, gan 
sicrhau bod staff yn gweithredu ar 
adborth myfyrwyr.”

Dywedodd Marcus Powis, Is-Lywydd 
MedSoc Cam 1, 2019/20: “Yn gyffrous, 
rydym yn parhau i ddarparu amrywiaeth 
o ddigwyddiadau cymdeithasol drwy 
gydol y flwyddyn, gan gynnwys Dawns 
Fawr i’r Glasfyfyrwyr, sy’n gweithredu 
fel cyflwyniad croesawgar i’r Brifysgol 
ar gyfer myfyrwyr newydd yn y flwyddyn 
gyntaf. Mae ein Dawns Fawr Flynyddol y 
Nadolig, a fynychir gan aelodau o bob grŵp 
blwyddyn, bob amser yn ffordd braf o ddod 
â’r tymor i ben ac yn wir i fynd i mewn i’r 
ysbryd Nadoligaidd! Mae gweithgareddau 
hwyliog eraill yn cynnwys nosweithiau 
karaoke, cwisiau tafarn ac rydym yn 
gobeithio ehangu ein calendr cymdeithasol 
i gynnwys archebu sgrîn sinema a 
digwyddiadau trampolino!”

Rhan fwy cyfoes i MedSoc Caerdydd yw’r 
tîm lles, sy’n gweithredu fel pwynt cyswllt 

cychwynnol ar gyfer myfyrwyr sy’n cael 
trafferthion. Yn ogystal â darparu llinell 
gymorth ffurfiol i Aelodau sydd efallai’n 
cael trafferth gyda straen, neu sy’n poeni 
am arholiadau, maent hefyd yn cynnal 
amrywiaeth o ddigwyddiadau. Mae’r 
digwyddiadau hyn yn cynnwys y caffi lles, 
digwyddiad sy’n cael ei ailadrodd pan fo’r 
Pwyllgor yn rhoi lluniaeth a chymorth a 
chyngor i unrhyw fyfyriwr sydd ei angen, 
a Diwrnod y Plentyn y Tu Mewn, sydd 
â’r nod o ddarparu gweithgareddau 
hwyliog sy’n lleddfu straen i fyfyrwyr 
yn ystod y cyfnod arholiadau. Meddai 
Jessica: “Rydyn ni’n falch iawn o gael 
cynrychiolwyr lles ym mhob grŵp 
blwyddyn, felly mae pawb yn gallu teimlo 
bod ganddyn nhw rywun a fydd yn 
gwrando ac yn deall os bydd angen hynny 
arnyn nhw.”

Yn ddiweddar aeth Pwyllgor MedSoc 
Caerdydd i Gynhadledd Genedlaethol 
MedSoc yn Birmingham, digwyddiad 
blynyddol dan arweiniad myfyrwyr lle mae 
myfyrwyr meddygol o brifysgolion ar draws 
y Deyrnas Unedig yn cyfarfod i rannu 
syniadau a chyngor ar ystod o bynciau, fel 
ymgysylltu â myfyrwyr, lles a chyfathrebu 
â’r ysgol feddygol ac Undeb y Myfyrwyr. 
Dywedodd Marcus: “Roedd yn benwythnos 
gwych, gyda seminarau a darlithoedd yn 
ystod y dydd a dawns fawreddog yn y Gerddi 
Botanegol gyda’r nos. Roedd yn anhygoel 
cwrdd â myfyrwyr o brifysgolion eraill (ein 
cydweithwyr posibl yn y dyfodol!) a gwyntyllu 
syniadau am ffyrdd o helpu myfyrwyr i 
wneud y gorau o’u hamser yn y brifysgol. 
Erbyn hyn, mae gennym syniadau da am 
weddill y flwyddyn academaidd, a byddwn 
yn rhoi’r cyfan ar waith cyn y gynhadledd y 
flwyddyn nesaf yn Nottingham - y gobaith 

yw y gallwn ddod â’r gynhadledd i Gaerdydd 
y flwyddyn wedyn i ddangos i fyfyrwyr o 
ysgolion meddygol eraill yr hyn y maent yn 
colli allan arni!”

Mae MedSoc Caerdydd bob amser 
yn hapus i glywed gan gynfyfyrwyr - 
p’un a hoffech chi rannu storïau am 
eich amser mewn ysgol feddygol, 
neu os oes gennych unrhyw 
ddiddordeb mewn helpu i addysgu 
neu siarad â myfyrwyr. Mae croeso 
i chi gysylltu â’r cynrychiolydd 
Cynfyfyrwyr Lawrence Pugh; neu’r 
Llywydd, Jessica Randall, drwy 
ebostio medsoc@caerdydd.ac.uk. 

Golygydd: Sarah Hatch, Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd, Parc 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).

O'r chwith i’r dde: Emily Lloyd, Marcus Powis, Thomas Grother, Ellen Davies, Jessica Randall, Taylor Youngsmith, 
Thomas Beresford, Lawrence Pugh.

I gael y newyddion diweddaraf  
am weithgareddau MedSoc  
(a hel atgofion am eich amser  
yng Nghaerdydd, gallwch hefyd  
ein dilyn ar 

  facebook.com/CardiffMedSoc  
  @CardiffMedSoc.

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