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A minnau newydd ddod i Gaerdydd, rwyf i 
wedi mwynhau crwydro’r ddinas ryfeddol 
hon a’r ardal brydferth o’i hamgylch dros y 
pedwar mis diwethaf.     

Dyma’r cyflwyniad cyntaf rwyf i wedi’i 
ysgrifennu ar gyfer y cylchgrawn hwn ac, 

felly, hoffwn ddiolch i’r staff a’r myfyrwyr 
am eu croeso cynnes. Gan nad yw Prifysgol 
Caerdydd yn tueddu i ymffrostio am ei 
champau academaidd, rwy’n teimlo’n 
wylaidd ar ôl cael cyfle i werthfawrogi ei 
chryfderau o ran ymchwil ac addysgu.

Yn y rhifyn hwn, rydyn ni’n canolbwyntio ar 
rai o’r achlysuron ymgysylltu ardderchog sydd 
wedi digwydd dros y misoedd diwethaf ac yn 
esbonio pam maen nhw mor bwysig i ni.

Mae’r prif ddarn yn disgrifio seminar 
ymgysylltu cyhoeddus llwyddiannus iawn, 
‘Superbugs - The End of Modern Medicine 
as we know it?’ Diben y seminar oedd 
tynnu sylw at yr ymchwil gyffrous sy’n mynd 
rhagddi yng Nghaerdydd o ran ymwrthedd 
gwrthficrobaidd a pham mae’n bwysig 
defnyddio cyffuriau gwrthfiotig yn ddoeth.

Mae darn arall yn dathlu’r ffaith bod carfan 
gyntaf y cwricwlwm wedi graddio ar ôl 

ei astudio am bum mlynedd, yn ogystal 
â chanmol gweithgarwch ymgysylltu ein 
myfyrwyr - yn arbennig yn ystod y cyfnod 
dewisol.  Mae erthygl arall yn sôn am 
lwyddiant rhaglen Llysgenhadon MEDIC  
yn ddiweddar.

Yn y rhifyn hwn hefyd, rhoddwn ni 
sylw i Ganolfan Cymru dros Ymchwil 
i Ofal Sylfaenol a Brys o dan adain ei 
chyfarwyddwr, Adrian Edwards. Mae sgwrs 
gyda’r Athro David Owens CBE, a raddiodd 
yn yr Ysgol Meddygaeth ym 1966. Yn 
ddiweddar, fe enillodd Wobr Ryngwladol 
2018 Coleg Brenhinol y Ffisegwyr am ei 
waith clinigol rhagorol sy’n cyfrannu at roi  
gofal rhagorol i gleifion dramor.

Yn olaf, cofiwch fod y cylchgrawn ar gael ar 
ffurf electronig i hen fyfyrwyr yr ysgol ac, 
felly, rhowch wybod inni os yw’ch cyfeiriad 
ebost wedi newid. 

Croeso
Yn y rhifyn hwn, rydyn ni’n nodi dechrau blwyddyn academaidd newydd ar ôl haf arbennig  
o boeth eleni.  

Diweddariad am y Cwricwlwm 
Mae ymgysylltu cyhoeddus yn agos 
at galonnau staff Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd. Mae’n rhan hanfodol o 
swyddogaeth y Brifysgol, gan gynnwys 
ein rhaglenni addysg. 

Bob blwyddyn, bydd tua 200 o’n myfyrwyr 
yn teithio i dreulio cyfnod rhywle yn rhan 
o’u prosiectau dewisol. Bydd ein myfyrwyr 
mewn sawl cwr o’r byd gan ymgysylltu â 
phrosiectau elusennol a helpu i ddatblygu 
cymunedau iachach. 

Eleni, bu Anna Causer Nakamura gyda’r 
International Porter Protection Group (IPPG) 
(www.ippg.net/) yn ardal yr Himalaya. Nod 
y cylch yw gwella iechyd a diogelwch er 
lles cludwyr sy’n ymwneud â diwydiant 
crwydro’r mynyddoedd, ac ymgysylltodd 
Anna â’r gymuned yno wrth ddysgu medrau 
meddygol mewn sefyllfa ymestynnol. 

Mae’r tîm dros Ffarmacoleg Feddygol yn 
sefydlu blwyddyn lleoliad proffesiynol 
bellach yn rhan o gwrs y radd sylfaenol. 
Trwy hynny, bydd modd i fyfyrwyr dreulio 
cyfnod gyda phartneriaid diwydiannol i 
ychwanegu at eu cyflogadwyedd a mireinio 
ein hymgysylltu â chyrff perthnasol.

Bum mlynedd yn ôl, sefydlodd Prifysgol 
Caerdydd gwrícwlwm arloesol ar gyfer cwrs 
MBBCH ar y cyd â phobl a chleifion yng 
Nghymru i feithrin ymhlith ei myfyrwyr y 
medrau priodol i fod yn feddygon diogel, 
effeithiol a thringar. Mae’r garfan gyntaf 
wedi graddio bellach ac mae pawb yn 
edrych ymlaen at ei ddiwrnod cyntaf yn 
feddyg ar brawf.

Gan eu bod wedi gweithio mewn cymunedau 
lleol yn ystod pum mlynedd y cwrs, maen 
nhw’n deall anghenion cymunedau Cymru 
yn drylwyr.  Mae dros hanner y 270 o 
raddedigion eleni wedi dewis i weithio yng 
Nghymru.  I’r rhai a benderfynodd weithio 
yng Nghymru, fe roes cyfnod yn uwch fyfyriwr 
cynorthwyol fis Ebrill brofiad gwerthfawr ar 
gyfer y diwrnod hollbwysig cyntaf yn rôl F1 
am iddyn nhw gael cyfle i gysgodi meddyg iau 
y byddan nhw’n cymryd ei le fis Awst. 

Llongyfarchiadau i raddedigion 2018 oddi 
wrth bawb yn y rhaglenni i israddedigion 
ac ôl-raddedigion. Pob lwc ichi yn eich 
gyrfaoedd ar ôl gadael Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd.

Yr Athro Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Yr Athro Siladitya Bhattacharya
Deon Ysgol Meddygaeth   Diweddaru’ch manylion yma: www.cardiff.ac.uk/alumni-update

Meddai un o raddedigion 2018, y Dr 
Shafqat Batchelor: “Mae’r cwrícwlwm 
yn gweithredu mewn modd sy’n gofalu 
y bydd rhaid trin a thrafod cleifion neu 
faterion clinigol cysylltiedig cyn pen 
wythnos ar ôl dysgu rhyw ddamcaniaeth. 
Mae’n pwysleisio diben yr holl astudio yn 
y pen draw, sef bod yn feddyg.”

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Ar ôl graddio, roedd David yn swyddog 
tŷ dros feddygaeth a llawdriniaeth yn 
Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac, wedyn, yn 
uwch swyddog tŷ yn Ysbyty Sili.  Bu mewn 
swydd ymchwil yn y diwydiant fferyllol am 
sbel cyn ddychwelyd i Brifysgol Caerdydd 
yn ddarlithydd ffarmacoleg glinigol a 
therapiwteg. Ynglŷn â’r blynyddoedd cynnar 
yma, meddai: “Fy niddordeb penodol o 
ran ymchwil oedd inswlin ac ysgrifennais 
draethawd amdano ar gyfer gradd meistr - 
cyhoeddwyd ar ffurf llyfr wedyn. Wedi hynny, 
cynhaliais ymchwil i hynt a natur clefyd y 
siwgr (math 2) a’r cymhlethdodau a allai 
effeithio ar lif y gwaed, yn arbennig yn y 
llygaid a’r traed.”

Penodwyd David yn uwch ddarlithydd a 
diabetolegwr ymgynghorol wedyn cyn ei 
phenodi’n athro diabetes ym Mhrifysgol 
Caerdydd tua dechrau’r 1990au (Ysbyty 
Llandochau oedd ei ganolfan ar gyfer 
gwaith clinigol ac ymchwil).  Mae David wedi 
cyhoeddi dros 400 o erthyglau i’w cynnwys 
mewn llyfrau. David fu cyfarwyddwr clinigol 
cyntaf Gwasanaeth Sgrinio Retinopathi 
Diabetig, hefyd.  Ers ymddeol yn 2006, 
mae Prifysgol Caerdydd wedi penodi David 
yn athro emeritws. Yn y rôl honno, mae e 
wedi helpu amryw wledydd megis Mauritius, 
Trinidad a Pheriw i ddatblygu gwasanaethau 
clefyd y siwgr. Ar ben hynny, mae e’n 
ymwneud â Ffederasiwn Rhyngwladol 
Diabetes o ran clefyd diabetig y llygaid 
gan lunio deunydd addysgol a chyfrannu 
i fersiwn nesaf Atlas Diabetes y Byd. Yn 
ogystal â gwaith rhyngwladol, bydd yn treulio 
dau ddiwrnod bob wythnos yn Uned Ymchwil 
Cymru i Ddiabetes (Prifysgol Abertawe) gan 
arwain materion clefyd diabetig y llygaid, 
helpu i oruchwylio myfyrwyr gradd meistr a 
doethuriaeth a llunio deunydd i’w gyhoeddi. 

Mae ganddo atgofion melys am Gaerdydd 
megis: “Dadelfennu cyrff yn adran yr 
anatomi yn ystod fy nghyfnod yn fyfyriwr 
cyn-glinigol, gweld cleifion mewn ward yn 
ystod y diwrnod cyntaf yn fyfyriwr clinigol, 
ymweld ag Ysbyty Brenhinol Caerdydd, 
Ysbyty Llandochau ac Ysbyty Dewi Sant, 
cymryd rhan yn y clwb rhwyfo ac, yn olaf, 
dydd y graddio.”

 

Mae David wedi mwynhau cydweithio â’r 
GIG a Phrifysgol Caerdydd a dyrchafwyd 
yn Gadlywydd Urdd Ymerodraeth Prydain 
yn 2001 am ei gyfraniad i’r GIG a maes 
diabetes.  Un o’i lwyddiannau pwysicaf oedd 
sefydlu Gwasanaeth Sgrinio Llygaid Diabetig 
yn 2003.  Ers ei sefydlu’n wasanaeth gwladol 
wyth mlynedd yn ôl, mae nifer y cleifion 
newydd sydd wedi’u cofrestru’n ddall o achos 
clefyd y siwgr wedi gostwng o ryw 50%. 

Meddai David: “Bydd ymchwil maes o law 
i weld sut y gallwn ni ddarogan effeithiau 
clefyd y siwgr ar lif y gwaed trwy nodi 
newidiadau yn y llygaid - mae’r llygaid 
yn cynnig cyfle euraidd yn hynny o beth. 
Rhaid cydnabod cyfraniadau gwerthfawr 
fy nghydweithwyr dros y blynyddoedd yn 
ogystal â chymorth a chefnogaeth Prifysgol 
Caerdydd a Llywodraeth Cymru.”

“Yr her fwyaf sy’n wynebu’r gymuned fyd-
eang yw cynnydd clefyd y siwgr, yn arbennig 
yn y gwledydd canol ac is eu hincwm. 
Mae’r pandemig yn fygythiad mawr i les 
trigolion, cymdeithas a statws economaidd-
gymdeithasol gwahanol wledydd.”

Yn rhan o gynllun cydnabod o’r enw 
‘Rhagoriaeth Gofalu am Gleifion’ eleni, 
rhoes Coleg Brenhinol y Ffisigwyr ei Wobr 
Ryngwladol i David am ei waith clinigol 
eithriadol sydd wedi cyfrannu at ragoriaeth 
gofal o’r fath tramor.

Meddai David: “Mae gwobr Coleg Brenhinol 
y Ffisigwyr ar gyfer fy ngwaith rhyngwladol 
ym maes diabetes yn anrhydedd mawr. 
Mae datblygu gwasanaethau megis chwilio 
am glefyd diabetig y llygaid, rhoi addysg 
ar broblemau diabetig y traed a gofalu am 
blant a phobl ifanc ac arnynt glefyd y siwgr 
wedi bod yn brofiad dymunol a buddiol iawn. 
I gyflawni’r gwaith hwnnw, roedd angen tîm 
o arbenigwyr gofal iechyd o Gymru ar gyfer 
pob is-faes.”

I gloi, meddai David “Fy amser ym 
Mhrifysgol Caerdydd fu sylfaen fy holl yrfa yn 
y deyrnas hon a’r tu hwnt iddi fel ei gilydd. 
Mae cymorth gwasanaethau TG, y llyfrgell 
a’m cydweithwyr wedi bod yn hollbwysig.”

Yr Athro David Owens CBE MD FRCP  
FiBiol (MBBCh 1966)
Ymgymhwysodd David yn Ysgol Genedlaethol Meddygaeth Cymru 
ym 1966 gan ennill clod ym mhynciau ffarmacoleg a therapiwteg.  
O ran pam y dewisodd Ysgol Feddygol Caerdydd, meddai: “Fel arfer, 
byddai pobl yn y gogledd yn mynd i Lerpwl i astudio meddygaeth.  
Gan fod ysgol feddygol yng Nghymru, fodd bynnag, roeddwn i o’r farn 
y byddai’n rhesymegol astudio yno.”

Sgwrs gyda chynfyfyriwr

Cynghorion David  
i fyfyrwyr:  
“Byddwch yn fwy hyderus o’ch 
gallu a gweithredu yn ôl eich 
greddf a’ch uchelgais.”

“Cadwch y ddysgl yn wastad rhwng 
gweithio’n ddyfal a mwynhau’ch 
amser rhydd. Trwy werthfawrogi’ch 
cydweithwyr, cewch chi ffrindiau 
am oes.”

Disgrifiad cryno David o 
Ysgol Meddygaeth Caerdydd:  

Sefydliad   
rhagorol yng
Nghymru
ac iddo   
enw da ledled  
y byd

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Nod y ganolfan yw gwella iechyd a lles 
pobl yng Nghymru a’r tu hwnt trwy gynnal 
ymchwil o safon i bynciau sy’n bwysig i 
bolisïau gwladol ynghylch gofal sylfaenol, 
gofal brys a gofal heb ei drefnu.

Mae’r ganolfan yn ymwneud â Chymru 
gyfan o dan adain ei chyfarwyddwr, Adrian 
Edwards, ym Mhrifysgol Caerdydd a’i 
chyfarwyddwyr cyswllt, Clare Wilkinson 
ym Mhrifysgol Bangor, Joyce Kenkre ym 
Mhrifysgol De Cymru a Helen Snooks ym 
Mhrifysgol Abertawe.

Timau amlddisgyblaethol
Gorchwylion timau’r ganolfan yw hel 
tystiolaeth ar gyfer polisïau, llunio triniaethau 
newydd, gwella gwasanaethau a rhoi 
canfyddiadau ar waith yn yr amryw feysydd 
perthnasol megis meddygon teulu, nyrsio 
cymunedol, deintyddiaeth, fferylliaeth, 
therapi galwedigaethol, ffisiotherapi, gofal 
cymdeithasol, gofal brys, gofal cyn mynd i’r 
ysbyty a gofal heb ei drefnu.

Mae’r ganolfan yn gylch ymchwil o bwys ac 
ynddo dros 15 o staff yn Adran Meddygaeth 
Poblogaethau Ysgol Meddygaeth Caerdydd. 

Mae’r ganolfan yn gwahodd staff rhai o 
ysgolion eraill Prifysgol Caerdydd i gyfrannu 
hefyd, megis yr Athro Ivor Chestnutt,  
Ysgol Deintyddiaeth, Rachel North,  
Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, 
Robert van Deursen yn Ysgol y Gwyddorau 
Gofal Iechyd a Marjorie Weiss, Ysgol 
Ymarfer Fferyllol.

Troi canfyddiadau’n bolisïau  
ac arferion
Mae’r ganolfan yn cydweithio â phobl 
berthnasol megis cleifion, eu teuluoedd a’u 
cynhalwyr, lleygwyr, darparwyr gofal iechyd a 
chymdeithasol, Llywodraeth Cymru, llunwyr 
polisïau, y byd diwydiannol, y trydydd sector 
ac ysgolheigion i gynnal ymchwil a fydd yn 
llywio polisïau ac arferion ac yn effeithio 
er gwell ar ofal iechyd a chymdeithasol, 
effeithiolrwydd gwasanaethau a’r gallu i 
greu cyfoeth.

Mae’r ganolfan wedi cryfhau ei ffordd 
strategol o hwyluso effeithiau a gofalu 
bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo 
a’i defnyddio’n effeithiol trwy benodi 
rheolwr sy’n gyfrifol am hybu a chyflawni 
amcanion Strategaeth Defnyddio ac Effaith 
Gwybodaeth 2018-20 a luniwyd ar ôl 
ymgynghori ag aelodau cylch PRIME SUPER 
a Llywodraeth Cymru.

Cynnwys y cyhoedd
Mae rôl lleygwyr a chleifion yn hanfodol i 
waith PRIME er mwyn gofalu ein bod yn 
ystyried materion sy’n bwysig i’r cyhoedd ac 
yn fwyaf tebygol o wella gofal cleifion yn y 
modd mwyaf effeithiol.

Yn 2017, sefydlodd y ganolfan gylch  
SUPER lle y gall cleifion a lleygwyr ein helpu 
i lunio, cynnal a lledaenu ymchwil. SUPER: 
Service Users for Primary and Emergency 
Care Research.

Anfonon ni wybodaeth am y cylch i 
amrywiaeth helaeth o sefydliadau a 
mudiadau gwirfoddol, cymunedol ac 
ymchwil trwy daflenni a chyfryngau 
cymdeithasol i gyrraedd pobl amryfal eu 
profiadau a’u cefndiroedd ledled y wlad. O 
blith y 22 a benodwyd, mae 10 nad oedden 
ni’n eu hadnabod cynt, wyth o ardaloedd y 
tu hwnt i Gaerdydd ac Abertawe a phump 
sy’n magu plant ifanc.

Gwahoddir ymchwilwyr y ganolfan i ddod  
i gyfarfodydd y cylch bob tri mis yn ogystal 
ag anfon gwybodaeth at ei aelodau i ofyn 
am eu cynghorion a’u cyfraniad mewn 
ymchwil, yn arbennig ei llunio a’i lledaenu. 
Mae staff wedi cyflwyno syniadau a 
strategaethau gerbron cyfarfodydd a gweld 
bod y cylch yn ffordd wych o lywio cynigion 
ymchwil o’r dechrau. 

At hynny, mae aelodau’r cylch wedi helpu 
i gynnal gweithgareddau ymchwil a mynd 
i gynadleddau a gweithdai i hybu rôl y 
cyhoedd mewn ymchwil.

Mae’r ganolfan wedi ymroi i gynnwys 
lleygwyr a chleifion yn ei gweithgareddau 
ymchwil. Dim ond un ffordd o wneud hynny 
yw SUPER. Mae ymchwilwyr yn defnyddio 
rhwydweithiau a chysylltiadau eraill i 
ddenu pobl brofiadol berthnasol ar gyfer 
gorchwylion y canolfan, hefyd.

O dan sylw:

Ymchwil Iechyd a Gofal  
Cymru sefydlodd y ganolfan 
yn 2015 ac ymrwymodd  
yn ddiweddar i’w hariannu 
hyd 2020.

Canolfan Cymru dros Ymchwil i Ofal Sylfaenol  
a Brys (Canolfan PRIME Cymru)

Yr adran honno sy’n arwain pedwar o 
becynnau ymchwil y ganolfan:

•   Gofal iechyd darbodus yn ôl 
anghenion y claf, o dan adain Fiona 
Wood a Natalie Joseph-Williams

•   Heintiau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd, 
o dan adain Nick Francis

•   Sgrinio, atal a diagnosis cynnar ym 
maes gofal sylfaenol, o dan adain 
Kate Brain

•   Diogelwch cleifion, o dan adain 
Andrew Carson-Stevens.

Cyfarfod cylch lleyg SUPER yn Nhŷ Birchwood, Prifysgol 
Caerdydd, fis Mehefin 2017.

Rhagor o wybodaeth:

  www.primecentre.wales

  info@primecentre.wales

  www.twitter.com/PRIMECentre 

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

REMEDY4 Rhifyn 29 - Haf 2018



Llysgenhadon MEDIC… 

…addysgu ac ysbrydoli disgyblion Cymru

Dros y chwe mis cyntaf, cofrestrodd dros  
70 o fyfyrwyr ar draws blynyddoedd yr 
astudio yn llysgenhadon. Yn ogystal â 
llysgenhadon o fyfyrwyr, mae modd i staff  
a hen fyfyrwyr ymuno.  Mae rhai hen 
fyfyrwyr wedi dweud yr hoffen nhw sôn  
am eu profiad i ysgogi disgyblion i ystyried 
gyrfa ym maes gofal iechyd.

Mae tîm ymgysylltu Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd yn meithrin cysylltiadau ag 
ysgolion a cholegau ledled Cymru fel y bydd 
sawl cyfle i Lysgenhadon MEDIC ymgysylltu 
â nhw.  Mae llysgenhadon wedi ymweld â 
rhai ysgolion uwchradd a chynradd yn barod 
gan gynnal amryw weithgareddau megis 
gweithdai am y corff, ffeiriau a sgyrsiau am 
yrfaoedd, gweithdai am ganser y ceilliau a 
sesiynau ‘adnabod eich corff’ i ferched a 
bechgyn fel ei gilydd.

Cofnodir gweithgareddau’r llysgenhadon  
fel y bydd tystiolaeth ar gyfer portffolio  
pob myfyriwr.  Rhoddir cydnabyddiaeth  
trwy seremoni gwobrwyo myfyrwyr bob 
blwyddyn, hefyd.  

 

Dyma adborth rhai o Lysgenhadon 
MEDIC hyd yma:
“Rwy’n fwy hyderus wrth ddysgu plant 
bellach - yn arbennig am bynciau megis 
cancr y fron, lle mae angen bod yn dringar. 
Ar ben hynny, fe ges i gyfle i ddefnyddio 
medrau cyflwyno a dangos sut mae 
archwilio’r bronnau ac mae’n amlwg y bydd 
hynny o les i mi a’m cleifion yn y dyfodol.”

“Doedd dim profiad o ddysgu disgyblion 
gyda fi cyn dechrau. Mae’r profiad hwn 
wedi gwella fy medrau addysgu a gwneud 
imi deimlo’n fwy hyderus i siarad o flaen 
cynulleidfa. Ar ôl siarad, fe gynhaliais i gwis 
i weld faint roedd y disgyblion wedi’i ddysgu. 
Atebodd 99% o’r disgyblion y cwestiynau yn 
gywir ac mae hynny’n dangos eu bod wedi 
gwrando ar y ddarlith a deall ei chynnwys.”

“Mwynheais siarad â’r disgyblion a’r 
athrawon. Llwyddon ni i ymgysylltu â’r 
disgyblion a dangos medrau CPR iddyn nhw. 
Mae hynny wedi cryfhau fy medrau innau 
o ran CPR, a gwella fy ngallu i gyfathrebu 
â phobl ifanc. Mae llawer o ddisgyblion yr 
ysgol hon yn dysgu Saesneg ac, felly, fe 
ges i brofiad o gyfathrebu â phobl nad ydyn 
nhw’n medru’r iaith yn rhugl.”

Mae adborth athrawon wedi bod yn 
dda, hefyd.  Dyma’r atebion ar ôl eu 
holi a oedd ymweliadau o’r fath o les 
iddyn nhw a’u disgyblion:
“Yn bendant. Dysgais bethau gwahanol yn 
ogystal â’r plant! Mae’n cydblethu’n berffaith 
â’n pwnc ‘Popeth amdanaf fi’ ac yn galluogi’r 
plant i brofi bywyd go iawn. Hoffai llawer 
ohonyn nhw fod yn feddygon bellach!”

“Roedd y disgyblion o’r farn bod yr  
ymweliad yn wych - dywedodd pawb ei fod 
yn fuddiol iawn. Yn benodol, mwynhaon 
nhw’r stondin ar iechyd yr ysgyfaint a phrawf 
iechyd am fod yno rai pethau ymarferol 
y gallen nhw roi cynnig arnynt.  Diolch i’r 
myfyrwyr a ddaeth i’r ysgol ac amlygu llawer 
o frwdfrydedd gyda’r disgyblion.”

Sut i gymryd rhan
Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd wedi ymroi i 
godi dyheadau plant ysgolion Cymru.  I ddysgu 
rhagor am raglen Llysgenhadon MEDIC, 
anfonwch neges at Karen Edwards, Swyddog 
Ymgysylltu Ysgol Meddygaeth Caerdydd 

 medicengagement@caerdydd.ac.uk

Ddechrau blwyddyn 
academaidd 2017/18, 
sefydlodd Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd gynllun 
Llysgenhadon MEDIC ac iddo 
ddau brif bwrpas:

Ehangu’r ymgysylltu ag ysgolion a 
chymunedau Cymru gan roi cymorth a 
mentora ychwanegol i ddisgyblion ac 
athrawon, mireinio’r cwrícwlwm a chodi 
dyheadau o safbwynt ysgol feddygol.  

Gwella medrau mentora, addysgeg, 
cyfathrebu a chyflogadwyedd ymhlith 
staff a myfyrwyr.

Dr Sam Cox, (MBBCh 2006) yn esbonio sut y gallwch 
ddod yn feddyg yn Ysgol Gynradd Sili.

O’r chwith i’r dde: Llysgenhadon Meddygaeth Jomcy John, 
Lawrence Pugh a Jack Wellington yn cyflwyno gweithdy 
ar ganser y ceilliau i ddisgyblion blwyddyn 10 yn Ysgol 
Uwchradd Fitzalan.

O’r chwith i’r dde: Llysgenhadon Meddygaeth Leah 
Hawkins ac Akshita Dandawate yn cynnal sesiwn 
“Archwiliwch eich corff” i ddisgyblion blwyddyn 10  
mewn Ffair Lles yn Ysgol Uwchradd Fitzalan.

Gall staff, myfyrwyr a hen fyfyrwyr elwa 
mewn sawl ffordd trwy gymryd rhan yn y 
cynllun, er enghraifft:

•  Meithrin medrau cyflogadwyedd

•  Mireinio medrau cyfathrebu 

•  Hybu’r Cwrícwlwm Gwladol

•   Ysbrydoli gwyddonwyr, meddygon a 
phroffesiynolion gofal iechyd y dyfodol

•   Hwyluso strategaethau denu myfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd 

•   Meithrin cysylltiadau ag ysgolion, gan 
gynnig gweithgareddau dysgu diddorol 
ac ysgogol.

Yn yr un modd, mae manteision i 
ysgolion ac athrawon megis:

•   Cymorth ynghylch cyflwyno’r cwrícwlwm 

•   Dysgu gwell wedi’i ategu gan 
enghreifftiau o ‘ysgol profiad’

•   Ysbrydoli athrawon a disgyblion – codi 
dyheadau gyrfaol

•   Partneriaeth hirdymor ag Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Diolch am  
eich cefnogaeth

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Cynnydd ‘arch-fygiau’ ledled y byd 

Ar 28ain Mehefin, cynhaliodd 
Prifysgol Caerdydd achlysur 
ymgysylltu cyhoeddus, ‘Arch-
fygiau – diwedd meddygaeth 
fodern ar y ffurf rydyn ni’n ei 
hadnabod?’, yng nghanolfan 
wyddonol prifddinas Cymru, 
‘Techniquest’, ar y cyd â’r byd 
diwydiannol ac elusennau.

Daw’r drafodaeth hon yn sgîl y ffaith bod mwy 
a mwy o achosion o arch-fygiau anodd eu 
trin yn dod i’r amlwg gan arwain at 25,000 
o farwolaethau ledled Ewrop bob blwyddyn.  
Trwy ymgysylltu â’r cyhoedd i ddeall yn well sut 
y gallwn ni i gyd helpu i ddiogelu gwrthfiotigau 
ar gyfer y dyfodol, bydd modd achub bywydau 
yn y pen draw.

Yn rhan o Ŵyl Arloesi Cymru, denodd yr 
achlysur dros 300 o ymwelwyr o bob oed 
a hysbysu pobl o’r modd mae’r corff yn 
gwrthsefyll germau ‘drwg’ sy’n ein gwneud 
yn sâl ac yn defnyddio germau ‘cyfeillgar’ i’n 
cadw’n iach.  

Cyfarfu’r ymwelwyr â gwyddonwyr a meddygon 
sy’n mynd i’r afael â’r duedd gynyddol i 
wrthsefyll cyffuriau gwrthfiotig ac ymlediad 
heintiau nad oes modd eu trin ar draws y byd.  
Dysgon nhw sut mae gwrthfiotigau’n gweithio 
a pham mae’n well eu hosgoi weithiau, hefyd.  

Yn y micro-labordy teithiol, roedd cyfle i dynnu 
lluniau o rai germau a gweld a oes modd cael 
gwared arnyn nhw trwy olchi’r dwylo.  Ar ôl rhoi 
samplau oddi ar eu trwynau, eu clustiau a’u 
ceseiliau, roedd modd i 126 o bobl weld eu 
germau eu hunain trwy ddolen â Facebook. 

Cyflwynwyd darlithoedd allweddol  
ar y pynciau canlynol:

•   ‘What’s wrong with me, Doctor?  
Can technology help GPs answer the 
question?’, Yr Athro Kerry Hood, Canolfan 
Treialon Clinigol Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd

•   ‘Global antimicrobial resistance: Why 
now?’, Y Dr Maria Mendes de Carvalho, 
Ysgol Meddygaeth

•   ‘Decoding the early signs of sepsis: 
Messages from the genome’, Yr Athro 
Peter Ghazal, Ysgol Meddygaeth

•   ‘Bacterial infection?… Drink more beer’,  
Y Dr James Blaxland, Ysgol Fferylliaeth

Trwy 17 stondin yr arddangosfa, gallai’r 
ymwelwyr edrych ar yr ymchwil ddiweddaraf 
i ymwrthedd gwrthficrobaidd, ystyried 
rhagdybiaethau cyffredin megis y rhai  
ynglŷn â brechlynnau a datgodio arwyddion 
cynnar sepsis. Cynigiodd stondin 
Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain 
rith-daith 360-gradd trwy’r corff i weld sut 
y gall yr ymchwil bresennol i dechnoleg 
drawsffurfio triniaeth y dyfodol.

– pam mae angen inni ymgysylltu

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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“Mae staff Canolfan Treialon 
Ymchwil, Canolfan Ymchwil i 
Ofal Sylfaenol a Brys ac Adran 
Meddygaeth Poblogaethau 
Prifysgol Caerdydd yn frwd iawn 
dros lunio, cynnal a chloriannu 
ymchwil ar gyfer gwanhau’r 
ymwrthedd i wrthfiotigau.”

“Mae ymgysylltu â’r cyhoedd 
yn rhan hanfodol o’n hymchwil 
a mwynhaon ni’n fawr y cyfle i 
drafod ein hymdrechion i wella’r 
defnydd o gyffuriau gwrthfiotig 
ym maes gofal iechyd ledled 
Cymru, gweddill y deyrnas 
ac Ewrop. Mae hynny wedi’i 
gyflawni trwy astudio perthynas 
meddygon teulu â’u cleifion, 
llunio a gwerthuso’r addysg 
briodol a chynnal a chloriannu 
profion clinigol.”

“Roedd yn dda gyda ni gynnal 
yr achlysur pwysig yma ar 
y cyd â gwyddonwyr Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd. 
Gan fod ymchwil ac arbenigwyr 
meddygol o’r radd flaenaf yno, 
roedden ni’n awyddus i ddysgu 
am ei chanfyddiadau o ran 
ymwrthedd gwrthficrobaidd.”

“Mae ymchwil hanfodol yn rhan 
bwysig o iechyd y cyhoedd a’r 
economi yng Nghymru. Rydyn 
ni’n ceisio bod ar flaen y gad 
ynglŷn â darganfyddiadau a 
thrafodaethau gwyddonol, ac 
mae’n hanfodol tynnu sylw at y 
pryderon hyn sy’n berthnasol i 
iechyd y byd i gyd.”

“Mae’n dda gyda ni fod yr 
achlysur yn llwyddiant mawr ar 
noson boeth yn ystod Cwpan 
y Byd!  Roedd yn wych gweld 
cynifer o deuluoedd oedd am 
ddysgu am fygythiad byd-eang yr 
ymwrthedd i wrthfiotigau a nifer 
cynyddol yr heintiau nad oes 
modd eu trin mewn gwledydd 
tlawd a chyfoethog.”

“Mwynhaodd y plant drin 
a thrafod arddangosion, 
casglu sticeri bygiau a 
derbyn eu gwobrau.  Roedd 
rhieni’n arbennig o fodlon 
ar yr amrywiaeth helaeth o 
weithgareddau a faint o hwyl a 
dysgu oedd yno.”

“Uchafbwynt yr ŵyl oedd yr 
achlysur yma, a ffordd wych o 
dynnu sylw at ymchwil arloesol 
i un o’r prif fygythiadau i’n 
hiechyd ni.  

Roedd awyrgylch bywiog yn 
Techniquest wrth i ymwelwyr 
fanteisio ar gyfle i weld yr 
ymchwil sy’n mynd rhagddi yn 
y ddinas yma a sut y gall pob 
un ohonon ni helpu i ddiogelu 
gwrthfiotigau ar gyfer y dyfodol.

Roedd fy merch yno gyda mi, 
a mwynhaodd hi’r cyfan yn 
fawr.  Rwy’n gobeithio y bydd 
gwyddoniaeth a’i defnydd 
beunyddiol yn parhau i’w 
hysgogi hi.”

Meddai’r Dr David Gillespie, 
Canolfan Treialon Ymchwil, 
a’r Dr Micaela Gal, Canolfan 
Ymchwil i Ofal Sylfaenol a 
Brys:

Meddai Lesley Kirkpatrick, 
Prif Weithredwr 
Techniquest:

Meddai’r Athro Matthias 
Eberl, Swyddog Arwain 
Ymgysylltu Cyhoeddus 
Sefydliad Ymchwil y Brifysgol 
i Imiwnedd Sustemau a 
threfnydd y seminar:

Meddai Susan Johns, 
Rheolwr Prosiect Gŵyl 
Arloesi Cymru: 

Cyrraedd:
•   Daeth dros 300 o bobl.

•   Grwpiau ffocws cleifion, elusennau 
(Ymddiriedolaeth Sepsis y DU) a 
diwydiant (ABPI).

•   Fe roes 171 o ymwelwyr gynnig ar  
‘helfa drysor’ y sticeri gan ddangos 
tystiolaeth o gymryd rhan mewn  
1539 o weithgareddau

Effaith:
•   Rhagor o ymwybyddiaeth o’r anawsterau 

ynglŷn ag ymwrthedd a heintiau 
gwrthficrobaidd.

•   Hyrwyddo’r ymchwil mae Prifysgol Caerdydd 
yn ei llywio i ymwrthedd gwrthficrobaidd.

•   Dangos gweithgareddau ymgysylltu a 
chynnwys cryf.

•   Datblygu partneriaeth strategol agosach â 
Techniquest.

•   Cyfrannu at ragor o ymchwil i ymwrthedd o’r 
fath, darganfod cyffuriau, pennu cyffuriau 
gwrthfiotig, adnabod heintiau a sepsis.

•   Ysgogi myfyrwyr i ystyried gyrfa ym maes 
ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. 

•   Rhagor o ymwybyddiaeth o weithgareddau 
rhaglen ‘Gwyddoniaeth ym maes Iechyd’ 
Ysgol Meddygaeth Caerdydd.

•   Deall yn well pa mor bwysig yw rôl y werin 
bobl yn ymchwil ac addysg y Brifysgol yn 
ogystal â’r ‘gwerth ychwanegol’ a ddaw o 
ganlyniad.

Hoffai Ysgol Meddygaeth Caerdydd gynnwys 
pobl leyg yn ei gweithgareddau ymchwil ac 
addysgu.  Meddai Sarah Hatch, Rheolwr 
Ymgysylltu Ysgol Meddygaeth Caerdydd: 
“Roedd y seminar yma’n un gwych a 
roes gyfle i bobl ddysgu am yr ymchwil 
gyffrous sy’n digwydd yng Nghaerdydd.  
Ar ben hynny, cawson ni gyfle i ystyried 
ffyrdd o wahodd pobl i gymryd rhan yng 
gweithgareddau ymchwil ac addysgu’r 
Brifysgol a deall rhai meini tramgwydd 
sy’n rhwystro hynny rhag digwydd.   Dyma 
agwedd fwyfwy pwysig yn y Brifysgol am fod 
mwy a mwy o arianwyr ymchwil yn mynnu 
ymgysylltu a chynnwys cyhoeddus yn y 
prosiectau - mae cyrff rheoleiddio megis y 
Cyngor Meddygol Cyffredinol yn gofyn inni 
gynnwys y cyhoedd a chleifion yn addysg 
feddygol israddedigion.”

Mae modd dysgu rhagor am weithgareddau 
ymgysylltu Ysgol Meddygaeth Caerdydd â’r 
ysgolion a’r cyhoedd trwy gysylltu â   

 medicengagement@caerdydd.ac.uk

I drafod amryw gyfleoedd i gymryd rhan yng 
ngweithgareddau ymchwil neu addysgu Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd, cysylltwch â   

 medicengagement@caerdydd.ac.uk

Deilliannau’r seminar

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

Mae Ysgol Meddygaeth wedi’i henwi’n 
Fusnes y Flwyddyn yng Ngwobrau 
Celfyddydau a Busnes Cymru Admiral 
am ffordd arloesol o ddefnyddio’r 
celfyddydau i wella gofal iechyd i bobl 
ac arnynt anableddau dysgu.

Mae actorion ac arnynt anableddau 
dysgu o gwmni theatr Hijinx wedi 
actio rolau gyda thros 400 o fyfyrwyr 
meddygol y bedwaredd flwyddyn am 
ddiffyg hyfforddiant cyfathrebu â phobl 
ac arnynt anableddau dysgu a gofalu 
amdanynt.

Meddai’r Dr Robert Colgate, Ysgol 
Meddygaeth: “Rydyn ni wrth ein 
boddau am ennill y wobr yma - mae’n 
gamp aruthrol. Mae actorion rhagorol 
Hijinx wedi gwella medrau ein myfyrwyr 
israddedig a’u haddysgu, gan eu helpu 
i ofalu am gleifion sydd ag anawsterau 
dysgu yn well. Rydyn ni’n gobeithio y 
bydd y bartneriaeth yma o les i bob 
cymuned y bydd ein myfyrwyr meddygol 
yn gweithio ynddi o hyn ymlaen.”

Codi gwên 

Yn ystod haf ei flwyddyn gyntaf yn yr 
ysgol hon, sefydlodd Luke Morgan (sydd 
ar fin dechrau ei drydedd flwyddyn 
bellach) brosiect sy’n hybu llawenydd 
ymhlith plant y deheubarth. Hanfod 
menter ffyniannus ‘Codi Gwên’, yw 
bod myfyrwyr yn gwirfoddoli i ymweld 
ag amryw wardiau, canolfannau, 
achlysuron a phartïon pen-blwydd i 
blant yng ngwisg cymeriadau mae’r 
plant yn hoff iawn ohonynt. Yn aml, 
bydd afiechyd neu anabledd yn 
rhwystro rhai plant rhag mwynhau eu 
plentyndod i’r eithaf, a gall y fenter 
ddod â llawenydd a hwyl i fywydau’r rhai 
y bydd eu hangen arnynt. 

Mae dros 100 o wirfoddolwyr gan y 
prosiect ymgysylltu bellach, ac enillodd 
gategori Prosiect Newydd Gorau Gwobr 
Gwirfoddoli Caerdydd yn ddiweddar. 

Datblygiad ym maes 
imiwnoleg moch

Mae’r Athro Andrew Sewell wedi arwain 
tîm o ymchwilwyr i ddyfeisio dull astudio 
ymatebion celloedd T moch i’r ffliw am y 
tro cyntaf, gan roi ffordd newydd o lunio 
brechlynnau a all wrthsefyll pob math o 
ffliw mewn moch, adar a phobl.

Meddai’r Athro Andrew Sewell: “Mae 
moch yn dda iawn ar gyfer astudio 
haint firws y ffliw. Gall y ffliw dynol a’r 
ffliw adar fel ei gilydd eu heintio, yn 
ogystal â’r ffliw moch, ac mae’n hysbys 
eu bod yn ‘llestri cymysgu’ pwysig o 
ran creu ffurfiau pandemig. Bydd y dull 
a’r offer newydd sydd wedi’u llunio yng 
Nghaerdydd yn galluogi ymchwilwyr 
Pirbright, Ysgol Filfeddygol Bryste a 
mannau eraill i astudio ymatebion 
celloedd T moch i’r ffliw yn fanwl am 
y tro cyntaf. Y nod yn y pen draw fydd 
creu brechlyn a all fod yn effeithiol yn 
erbyn pob math o ffliw.”

Mae angen gwella 
gofal diwedd oes

Mae astudiaeth gan Ganolfan  
Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie 
ac Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd 
am agweddau a phrofiadau cleifion, 
teuluoedd a phroffesiynolion gofal 
iechyd wedi nodi bod angen rheoli 
sumptomau’n well wrth ofalu am 
gleifion tua diwedd eu hoesau.

Nododd y dadansoddiad amryw 
rannau o driniaeth mae barn nad 
yw proffesiynolion gofal iechyd yn eu 
rheoli’n dda megis poen, anawsterau 
anadlu, maeth a rhoi dŵr. 

Meddai Annmarie Nelson, Athro Gofal 
Ategol a Lliniarol a Chyfarwyddwr 
Gwyddonol Canolfan Ymchwil Gofal 
Lliniarol Marie Curie:

“Er gwaethaf datblygiadau ym maes 
gofal lliniarol, mae sumptomau megis 
poen a diffyg anadl yn parhau’n 
bryderon pwysig i bobl. Mae’r 
dadansoddiad hwn yn dangos bod 
pryderon sylweddol am sumptomau heb 
eu rheoli ymhlith cleifion a chynhalwyr, 
yn ogystal â rhai proffesiynolion 
gofal iechyd sydd o’r farn y dylai fod 
canllawiau eglurach, yn arbennig 
ynghylch rhoi maeth a dŵr.”

3

4Mae gan Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd hanes da o helpu 
i wella’r gymdeithas trwy 
ymchwil, dysgu ac addysgu, 
arloesi ac ymgysylltu.  Gwelir 
ymdrechion llawer o staff a 
myfyrwyr yn yr amrywiaeth 
helaeth o ffyrdd mae’r ysgol yn 
eu defnyddio i ymgysylltu â’r 
gymdeithas er ei lles.  Dyma 
10 enghraifft ddiweddar:

1

ffordd
mae MEDIC
yn cael
EFFAITH

2

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

REMEDY8 Rhifyn 29 - Haf 2018



Gwobr arloesi am 
dechnoleg diagnosis 
canser

Mae prawf sy’n darogan pa mor 
ymwthiol y bydd mathau cyffredin o 
ganser ac yn nodi ymatebion cleifion i 
driniaeth wedi ennill Categori Arloesi 
Meddygol Gwobrau Arloesedd ac 
Effeithiau Prifysgol Caerdydd eleni.

Mae technoleg STELA, sy’n dadansoddi 
hyd rhai nodweddion unigol, ar waith 
trwy TeloNostiX o ganlyniad i’r athrawon 
Duncan Baird, Christopher Fegan 
a Christopher Pepper gydweithio’n 
agos yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol 
Caerdydd dros y 10 mlynedd diwethaf.

Meddai’r Athro Duncan Baird, Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd: “Mae’n profion 
yn rhoi gwybodaeth brognostig fanwl 
gywir a fydd yn galluogi cleifion canser 
a’u clinigwyr i ddod i benderfyniadau 
clinigol gwybodus am eu clefyd. Rydyn 
ni’n edrych ymlaen at roi’r prawf ar gael 
i gleifion cyn bo hir.”

Helpu i chwalu meini 
tramgwydd o ran 
astudio meddygaeth

Mae Prosiect Porth Cymunedol 
Grangetown yn brosiect allgymorth 
cymunedol gwerthfawr a ffyniannus lle 
mae Prifysgol Caerdydd yn helpu pobl 
leol i fanteisio ar gyfleoedd na fydden 
nhw ar gael fel arall, yn ôl pob tebyg. 
Cyfarfu rhai o staff Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd, y Dr Athanasios Hassoulas, 
y Dr Sarju Patel a’r Dr Jeff Allen â rhieni 
a disgyblion i’w helpu i groesi meini 
tramgwydd sy’n rhwystro rhai pobl rhag 
bod yn broffesiynolion meddygol neu 
ofal iechyd. 

Meddai’r Dr Patel, “Mae ehangu 
mynediad i alwedigaethau gofal iechyd 
yn nod allweddol i’r ysgol feddygol. 
Dyma’r cam cyntaf ynghylch ysgogi 
pobl yr ardal i gyflwyno cais am astudio 
meddygaeth yma yng Nghaerdydd.”

Presenoldeb MEDIC 
yng Ngŵyl Lenyddol  
y Gelli eleni

Cyflwynodd y Dr Emma Yhnell 
(Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth 
ac Iechyd y Meddwl Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd) ganlyniadau ei hymchwil i 
hyfforddiant ymennydd er lles pobl ac 
arnynt Glefyd Huntington (anhwylder 
genetig prin) ar 31ain Mai 2018 ar 
lwyfan Baillie Gifford yn ystod Gŵyl y 
Gelli Gandryll.

Fe roes Emma ddarlith ryngweithiol 
a diddorol gan wahodd pobl yn y 
gynulleidfa i roi cynnig ar rai gêmau 
hyfforddi’r ymennydd a helpu i greu 
DNA er mwyn dangos achos genetig  
y clefyd. 

Meddai’r Dr Yhnell “Roedd yn dda 
gen i gael cyfle i siarad yng Nghyfres 
Caerdydd Gŵyl y Gelli. Roedd yn 
brofiad gwych a roes lwyfan ddelfrydol i 
drafod fy ymchwil, tynnu sylw at Glefyd 
Huntington a helpu pobl i’w ddeall.”

Mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb rhwng 
dynion a merched

Mae gwobr efydd wedi’i rhoi i Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd am ymroi i 
leddfu anghydraddoldeb rhwng dynion 
a merched yn ôl Siarter Athena SWAN.

Meddai’r Dr Anna Hurley, rheolwr yr 
ysgol: “Mae’r wobr yma’n dipyn o gamp 
i’r ysgol - diolch i bob un o’r staff a’r 
myfyrwyr am gydio yn y delfryd a’i 
wireddu.”

Ychwanegodd yr Athro Siladitya 
Bhattacharya, a ddechreuodd yn rôl 
pennaeth yr ysgol y mis hwn: “Mae’n 
bleser cael ymuno â’r Brifysgol yr adeg 
yma, ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr 
iawn at arwain ei Hysgol Meddygaeth 

wrth barhau â’n mentrau uchelgeisiol 
ac anelu at ddiwylliant lle y bydd cyfle i 
bawb ffynnu a datblygu.”

Sut mae hyfforddi’ch 
firws

O dan adain y Dr Alan Parker, mae tîm 
o ymchwilwyr wedi llwyddo i ‘hyfforddi’ 
firws resbiradol i adnabod canser yr 
ofarïau a’i ddinistrio’n llwyr heb heintio 
celloedd eraill.

Meddai’r Dr Catherine Pickworth 
(Cancer Research UK): “Mae’n 
galonogol gweld bod y firws hwn, sydd 
wedi’i addasu i adnabod nodweddion ar 
gelloedd canser, yn gallu heintio a lladd 
celloedd canser yr ofarïau yn y labordy. 
Nanodechnoleg natur yw firysau, ac 
mae defnyddio eu gallu i gipio celloedd 
yn faes sy’n ennyn mwy a mwy o 
ddiddordeb o ran ymchwil i ganser. Y 
cam nesaf fydd cynnal rhagor o ymchwil 
i weld a allai hyn fod yn ffordd ddiogel 
ac effeithiol o drin pobl.”

Ehangu mynediad  
i feddygaeth

Mae gan Gynllun Ehangu’r Mynediad 
i Feddygaeth a arweinir gan fyfyriwr 
meddygol, David Lawson, dros 100 
o wirfoddolwyr bellach - myfyrwyr 
meddygol wedi’u hyfforddi’n fentoriaid. 
Ymwelodd y cynllun arbrofol 26 o 
ysgolion ledled Cymru y llynedd, gan 
helpu disgyblion i lunio ceisiadau a 
pharatoi ar gyfer cyfweliadau. 

Mae nifer y disgyblion yng Nghymru sy’n 
cyflwyno cais am gwrs pum mlynedd 
y radd feddygol arferol yn gyson, ond 
mae’n is na gweddill y deyrnas yn ôl 
y pen. Mae hynny’n bwysig gan fod 
y Cyngor Meddygol Cyffredinol wedi 
awgrymu bod myfyrwyr sy’n astudio 
yn eu bro eu hunain yn fwy tebygol 
o weithio yno wedyn. Gallai helpu i 
leddfu prinder staff meddygol yn rhai o 
ardaloedd Cymru.

Meddai David: “Rwy’n gobeithio y bydd 
ein cymorth yn rhoi hyder i ddisgyblion 
ledled Cymru ynghylch eu ceisiadau 
a’u cyfweliadau gan arwain at ragor o 
geisiadau llwyddiannus yn y pen draw. 
Y gobaith yw y bydd gyrfa feddygol yng 
Nghymru ar gael maes o law i bawb  
sy’n addas ar ei chyfer beth bynnag  
fo’i ysgol a’i fro.”

5

6

7
9

8

10

I ddysgu rhagor am y cynllun, 
anfonwch neges at 

  wamms@caerdydd.ac.uk

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Ar beth y byddwch chi’n 
gwrando ben bore?
GTL Rwy’n dechrau pob diwrnod gyda 
phaned o goffi cryf ac yn gwrando ar 
y newyddion yn y cefndir. Os ydw i’n 
cerdded i’r gwaith, fel arfer bydda i’n 
gwrando ar Spotfiy neu bodlediad 
(rwy’n argymell The Rugby Pod yn fawr 
os ydych chi’n hoffi newyddion rygbi ac 
ychydig o gellwair o’r ystafell newid).  

RO Fy larwm! ‘Baba Yetu’ yw e ar hyn o 
bryd, sef, ‘Ein Tad’ yn Swahili. Mae’n gân 
hyfryd gan Christopher Tin - Ron Ragin a 
Standford Talisman sy’n ei chanu. 
KA Dim byd penodol - cerddoriaeth 
fywiog ac ysgogol megis The Fighter 
gan Gym Class Heroes featuring Ryan 
Tedder gan amlaf. Gall caneuon o’r fath 
roi hwb i’m hwyliau dros weddill y dydd.
KE Jagger a Woody ar Heart Radio.  
Byddan nhw’n codi gwên bob amser yn 
ystod y daith i’r gwaith ben bore.

Fel plentyn, beth oeddech am 
fod pan oeddech yn oedolyn?
GTL Roeddwn i’n arfer mwynhau 
arlunio, ac am gyfnod roeddwn eisiau 
bod yn bensaer! Newidiodd hynny pan 
welais faint o waith cwrs oedd yn rhan 
o Gelf TGAU.   
RO Byddwn i bob amser yn ceisio 
ymdoddi yn y dorf gan ymdrechu’n gryf 
i fod yn ferch ‘normal’ am fod tuedd imi 
fynnu dweud fy nweud - ymddygiad nad 
oedd yn ‘ddelfrydol’ i ferched. Erbyn hyn, 
fodd bynnag, rwyf i wedi dysgu i garu a 
derbyn fy nghymeriad hollol unigryw.  
KA Roeddwn i am fyw mewn dinas fawr 
iawn ond rwy’n ddiolchgar bellach am 
gyfle i fyw yma yng Nghaerdydd - dinas 
arbennig o hapus a chroesawgar lle 
mae’r bobl yn garedig iawn. Mae digon 
o fwyd blasus yma, hefyd!
KE Bod yn athro, ond llwyddodd un 
o’r athrawon yn yr ysgol uwchradd i’m 
darbwyllo fel arall!  Rwy’n ymwneud â 
disgyblion yn fy rôl, fodd bynnag, a dyna 
agwedd rwy’n ei mwynhau’n fawr.

Pwy yw eich arwyr a dihirod?
GTL Arwyr: fy rhieni a’r holl staff yn y 
GIG (ateb hawdd ond rwy’n gweithio 
shifftiau nos!). Dihirod: pobl sy’n taflu 
sbwriel mewn man cyhoeddus yn 
ddiofal, a chorynnod.
RO Hen ystrydeb - y bobl sydd wedi 
fy helpu i dyfu a llwyddo megis fy 
rhieni, fy mrodyr, fy chwiorydd, fy 
athrawon a’m cyfeillion yw fy arwyr. 
Y gelynion yw iselder, ofn, amheuon 
a’r duedd i’m beirniadu fy hun am 
bethau di-bwys. Yn aml, ni yw ein gelyn 
gwaethaf a’r prif faen tramgwydd rhag 
cyflawni ein nodau.  
KA Fy nhad yw fy arwr. Mae’n fy 
annog drwy’r amser i fod yn ddewr 
a gweithio’n ddyfal i wireddu fy 
mreuddwyd. Rwy’n edmygu Elle Woods 
(Legally Blonde), hefyd. Mae’n dangos 
bod modd i ferch fod yn hardd, yn graff, 
yn garedig ac yn gryf yr un pryd.    

KE Myfyrwyr yr ysgol feddygol yw fy 
arwyr – er eu bod mor brysur yn eu 
hastudio, maen nhw’n fodlon rhoi o’u 
hamser ar gyfer gwaith gwirfoddol er 
lles y gymuned, hefyd. Er enghraifft, 
mae Llysgenhadon MEDIC yn mynd 
yn frwdfrydig i ysgolion gan ysbrydoli’r 
to nesaf o feddygon, gwyddonwyr 
a gweithwyr gofal iechyd. Rwy’n eu 
hedmygu’n fawr.

Y bobl sy’n fy nigio yw’r rhai gwael eu 
sillafu a’u gramadeg o ran cyfryngau 
cymdeithasol.  Mae hynny fel tân ar fy 
nghroen bob tro, ond rhaid cyfaddef fy 
mod braidd yn bedantig!

Petasech yn gallu newid un 
peth, beth fyddai hwnnw?
GTL Tywydd cyson yn y DU (ydych wedi 
bod ym Mhenrhyn Gŵyr yn ddiweddar!?) 
RO Hoffwn i chwalu gwarthnod afiechyd 
y meddwl. Mae’r rhan fwyaf ohonon 
ni’n tueddu i ladd ar rywbeth nad yw’n 
cymdeithas yn ei dderbyn. Nyni ddylai 
sbarduno’r newid.  Dr Gianluca Trisolini 

Longobardi (Gian)
Rwy’n feddyg Eidaleg/

Cymreig/Gwyddelig 
28 mlwydd oed. Fe 
wnes i raddio o 
Brifysgol Caerdydd 
yn 2014, ac rwyf 
nawr yn hyfforddai 

Anaesthetig CT2 ym 
Mwrdd Iechyd Prifysgol 

Caerdydd a’r Fro. 

Mae ReMEDy’n siarad â Dr 
Gianluca Trisolini Longobardi, 
cynfyfyriwr; Rucira Ooi, 
myfyriwr israddedig; Kartika 
Andri, myfyriwr  
ôl-raddedig a Karen Edwards, 
aelod o staff, er mwyn gofyn y 
cwestiynau y byddwn wrth ein 
boddau’n clywed eu hatebion!

Rucira Ooi 
Helo! Rwy’n fyfyriwr meddygol ym 
mlwyddyn 4. Yn ystod y pedair 

blynedd diwethaf yn yr 
ysgol feddygol, rwyf 

i wedi sefydlu ac 
arwain Agweddau 
Rhyngwladol Gofal 
Iechyd Caerdydd, 
cymdeithas sy’n 
cymathu myfyrwyr 

rhyngwladol yn y 
deyrnas hon ac yn 

rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr 
lleol astudio tramor. Bues i’n is-
lywydd i’r Gymdeithas Lawfeddygol a 
Chymdeithas Obstetreg a Gynecoleg 
am ddwy flynedd yn ogystal â rhoi 
cyfleoedd i fyfyrwyr a chanddynt 
ddiddordeb mewn llawdriniaethau ac 
iechyd menywod. Ar ben hynny, fe wnes 
i gyd-gyflwyno Cynhadledd Lawfeddygol 
Genedlaethol gyntaf Prifysgol 
Caerdydd. Rwy’n hyrwyddo cwrs C21 
yn gryf hefyd, ac rwy’n mwynhau helpu 
darpar fyfyrwyr i ddysgu rhagor am 
Ysgol Meddygaeth Caerdydd.

pobl
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KA Polisïau trefn ein gofal iechyd fel 
na fydd cleifion sy’n dioddef â chlefyd 
difrifol yn ei chael yn anodd cael gafael 
ar driniaeth. Er enghraifft, argaeledd 
gwely yn yr ysbyty, pris moddion a safon 
y driniaeth feddygol.

KE Donald Trump wedi’i ethol yn 
Arlywydd. Mae’n ymddangos nad oes 
llawer o synnwyr yn y byd ar hyn o bryd.

Beth yw eich uchelgais 
gyfrinachol? (rhyngom ni’n 
dau’n unig)
GTL Ymddeol mewn iechyd da a 
chymryd rhan mewn addysgu  
myfyrwyr meddygol.
RO Rwy’n edmygu celf a cherfluniau’n 
fawr. Mewn einioes arall, gallwn i fod 
yn bensaer, yn arlunydd, yn saer coed 
neu’n beiriannydd awyrennol.  
KA Hoffwn i fod yn gogydd ac agor bwyty.
KE Hoffwn i reoli siop goffi ar lan y môr, 
gan ddod i adnabod y cwsmeriaid bob 
dydd a theimlo’n rhan o’r gymuned.  
Rwy’n siŵr na fyddai’r peth yn fêl i gyd, 
wrth gwrs!

Pa beth y mae angen mwy 
ohono yn yr Ysgol Meddygaeth?
GTL Mwy o ofod gwyrdd ac agored ble 
gall myfyrwyr gymdeithasu ac ymlacio. 
Beth am ardd ar do Adeilad Cochrane?!
RO Mae angen i’r ysgol fod yn fwy 
agored ac amryfal ei natur. A minnau’n 
fyfyriwr rhyngwladol, rwyf i wedi wynebu 
anawsterau yn ystod lleoliadau, 
arholiadau a sesiynau addysgu, hyd 
yn oed. Bydd cleifion, meddygon (a’m 
cydfyfyrwyr, hyd yn oed) yn fy holi “O ble 
rydych chi?” ambell waith ac, wedyn, “O 
ble rydych chi, mewn gwirionedd?” Mae 
rhagfarn anymwybodol ym mhawb - y 
gamp yw bod yn effro iddi.  
KA Rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr 
gymryd rhan mewn ymchwil glinigol.
KE Mae angen rhagor o le yno yn 
gyffredinol, ac mae angen cyfleusterau 
ymchwil mwy modern yn y rhan fwyaf 
o’r ysgol.    

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i 
fyfyrwyr meddygol heddiw?
GTL Mae gennych docyn VIP i weld pob 
agwedd ar feddyginiaeth. Peidiwch â’i 
gymryd yn ganiataol.  

Pa lyfr ddarllenasoch fwyaf pan 
oeddech yn blentyn?
GTL Nid wyf erioed wedi bod yn un am 
ail-ddarllen llyfrau. Cyferbyniad llwyr i 
orfod ail-ddarllen llyfrau’r dyddiau hyn 
er mwyn adolygu. Fel plentyn, roeddwn 
wrth fy modd gyda Roald Dahl, ac rwy’n 
cofio darllen trwy’r mwyafrif o’i lyfrau 
mewn un haf.
RO Roeddwn i’n hoff o gyfres Mr 
Midnight, ffuglen arswyd i blant gan 
James Lee (Jim Aitchison), awdur o 
Singapore. Bydden ni’n cyfnewid y 
llyfrau yn yr ysgol yn aml, ac yn anfon 
llythyrau at yr awdur gan obeithio y 
byddai’n ein cynnwys yn ei lyfr nesaf. . 
KA Harry Potter. 

KE Llyfrau Enid Blyton megis cyfres 
y Famous Five, ac wedyn, cyfres 
Malory Towers.  Roeddwn i’n edmygu’r 
merched hynny’n fawr fel esiampl i’w 
hefelychu.

Pa gwestiwn yn benodol yr 
hoffech gael gwybod yr ateb iddo?
GTL Pam na allwn ni reoli ein 
breuddwydion fel y gallwn reoli ein 
meddwl ymwybodol? (Meddylfryd dwfn?!)
RO Oes ateb hollol gywir? Os felly,  
beth yw e??
KA Beth fydd yn digwydd yn y dyfodol? 
Pwy sy’n penderfynu beth fyddwn ni? 
Oes tynged? Ydy’r fath beth yn bod 
mewn gwirionedd?
KE Pryd mae ‘happy hour’ yn dechrau?

 

Sut ydych chi’n ymlacio?
GTL Ymarfer corff yw’r feddyginiaeth 
gorau i mi.
RO Trwy wneud pethau rwy’n eu 
mwynhau. Siarad â’r teulu trwy Skype, 
bod gyda ffrindiau neu ymlacio ar fy 
mhen fy hun.  
KA Mwynhau coffi yn fy hoff siop goffi 
yng nghwmni fy hoff bobl.
KE Mwynhau dysglaid o goffi neu 
wydraid o win gyda ffrindiau a 
pherthnasau.  Rwy’n ffodus am fy mod 
yn byw ger lan y môr ac, felly, rwy’n hoffi 
mynd am dro pan fo’r haul yn tywynnu.   

Petasech yn gallu troi’r cloc yn 
ôl, beth fyddech chi’n ei wneud 
yn wahanol?
GTL Rhoi mwy na £10 ar Dde Affrica i 
ennill Cwpan Rygbi’r Byd yn 2007. Ond o 
ddifrif, fyddwn i ddim yn newid dim. Rwy’n 
credu mewn dysgu o’r gorffennol er mwyn 
cynllunio’r dyfodol.  
RO Byddwn i’n cynghori Rucira ifanc 
i edrych i fyny. Rhaid pwyso a mesur 
cynghorion yn ofalus. Mae hawl gyda 
chi i dderbyn neu wrthod unrhyw farn a 
fynegir. Ar ôl dod i oed, byddwch chi’n 
sylweddoli mai rhywbeth i’w ennill, nid 
i’w roi, yw parch/ymddiried.
KA Dim byd. Rwy’n fodlon ar y modd 
rwyf i wedi datblygu. Fe wnes i 
gamgymeriadau ond dysgais i wers yn 
sgîl pob un ac rwy’n well o ganlyniad. 
KE Fyddwn i ddim wedi dechrau astudio 
ar gyfer gradd yn fy nhridegau.  Byddwn 
i wedi mynd i’r brifysgol yn syth ar ôl 
gadael yr ysgol a mwynhau bywyd 
myfyriwr ifanc (gan gynnwys y partïon)!

Beth oedd eich gwyliau gorau?
GTL Unrhyw beth sy’n cynnwys y 
llethrau yn ystod y gaeaf a bar ger pwll 
nofio yn yr haf! 
RO Bod gartref gyda’r teulu ym Mhenang 
ar ôl treulio dwy flynedd tramor.  
KA Unrhyw wyliau gyda fy hoff bobl  
- ar y traeth, gan amlaf.  
KE Mae’n anodd disgrifio’r gwyliau 
‘gorau’ am fy mod yn hoff o ymlacio 
wrth y pwll yn llygad yr haul gyda llyfr a 
diod ond, ar y llaw arall, rwy’n hoff iawn 
o seibiannau mewn dinasoedd megis 
Dulyn, Caeredin, Barcelona, Prague, 
Amsterdam a Pharis hefyd.  Mae’r 
cwmni’n bwysig, wrth gwrs, a does dim 
byd gwell na mwynhau amser da gyda 
ffrindiau a pherthnasau.

Kartika Andri
Helo, Kartika yw fy enw i. Rwy’n 

fyfyriwr ôl-raddedig ym 
Mhrifysgol Caerdydd. 

Rwy’n astudio ar 
gyfer gradd Meistr 
mewn Dermatoleg 
Glinigol. Rwy’n 
hanu o Indonesia. 
Cyn dod i astudio 

yma, roeddwn i’n 
feddyg mewn ysbyty. 

Karen Edwards
Rwy’n swyddog 

ymgysylltu yn y tîm 
dros ymgysylltu a 
chyfathrebu.  Fy 
rôl yw cysylltu ag 
ysgolion uwchradd 
a chynradd ledled 

Cymru i drefnu 
gweithgareddau 

ymgysylltu sy’n cynnwys 
ein staff a’n myfyrwyr.  At 

hynny, rwy’n cydlynu rhaglen hirsefydlog 
o’r enw Gwyddoniaeth Iechyd gan gynnwys 
ei phrif achlysur, Gwyddoniaeth Iechyd yn 
Fyw, cynllun llwyddiannus ar gyfer profiad 
gwaith a chystadleuaeth flynyddol ymhlith 
yr ysgolion, Her y Gwyddorau Bywyd.  

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Hwyl yr wŷl yng Ngŵyl Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) Caerdydd

Bu Canolfannau’r MRC ar draws y DU 
ac mewn rhannau o Affrica yn dathlu 
trydedd Ŵyl Ymchwil Meddygol yr 
MRC rhwng 14 a 24 Mehefin 2018.

Yng Nghaerdydd, yng Nghanolfan  
Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg 
Niwroseiciatrig a Genomeg (MRC CNGG), 
mae’r tîm yn ymfalchïo mewn cynnal 
digwyddiadau ysbrydoledig, unigryw a 
gafaelgar i nodi’r ŵyl, ac nid oedd eleni  
yn eithriad.

Llwyddodd eu digwyddiad mwyaf 
uchelgeisiol hyd yn hyn, sef Ffair 
Wyddoniaeth MRC a gynhaliwyd ar 20 
Mehefin, i ddod ac ymchwilwyr gwych, 
difyrrwch ffair, pizza ac ychydig o hud a 
lledrith i gyd at ei gilydd.

Croesawyd dros 80 o westeion i’r DEPOT 
am y noson, lle cawsant gyfle i ddysgu am 
y gwahanol feysydd ymchwil sy’n digwydd 
yn MRC CNGG ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd y sgyrsiau hyn eu sbarduno dros 
ddifyrrwch ffair, gyda’r bwriad o egluro’r 
ymchwil mewn ffurf hwyliog a diddorol.

Roedd bachu hwyaden, neu yn yr achos 
hwn, bachu dwy riant-hwyaden, yn 
esbonio ein tebygolrwydd o etifeddu 
nodweddion penodol. Roedd Chwarae 
dy Gardiau Genetig yn dangos sut gall 
ffactorau amgylcheddol a genetig gael 
effaith gadarnhaol neu negyddol arnom 
ni a’r ffordd rydym ni’n datblygu. Roedd 
stondin coconyt yn efelychu cyfres o’n 
genom ac yn esbonio sut gall genynnau 
coll neu wedi’u dileu achosi neu gyfrannu 
at gyflyrau niwrolegol.

Dangoswyd ymchwil i driniaethau newydd 
ar gyfer anhwylder straen wedi trawma 
(PTSD) mewn arddull traddodiadol 
Neuadd Ddrychau. Roedd y rhai a 
gymerodd ran yn yr ymchwil wedi rhannu 
eu profiadau, a chafodd y dyfyniadau hyn 
eu harddangos ochr yn ochr â’r drychau 
lle cawsoch eich tywys gan yr ymchwilwyr 
o’r treial RAPID*.

Defnyddiodd tîm Astudiaeth ECHO yn 
MRC CNGG eu gêm Cicio’r Risg i ddangos 
mor ddamweiniol yw newidiadau i’ch côd 
genetig ac egluro sut gall y newidiadau 
beri i ni ddatblygu gwahanol broblemau 
iechyd meddwl.

Yn ogystal â gemau, cafodd sgyrsiau byr a 
bachog eu cynnal yn y DEPO Speakeasy. 
Trafododd Dr Lynsey Hall, Dr Katie Lewis, 
Dr Xavier Caseras a Dr James Hrastelj 
geneteg, geneteg cwsg, niwroddelweddu 
ac ymchwil i sglerosis ymledol yn eu tro.

Roedd yno hefyd arddangosfa gan y 
ffotograffydd Alex Stewart, a arddangosodd 
ei brosiect diweddaraf o’r enw Pam nad 
ydych yn gwenu mwy? Yn seiliedig ar stigma 
a’r camargraff o iselder, gofynnodd Alex i’r 
rhai oedd yn cymryd rhan roi eu gwên fwyaf 
wrth iddo dynnu eu llun am ddeng munud. 
Mae’r canlyniadau yn dangos yr anhawster 
o ddal ystum gwên.

Diolch i’r Ffwrnes Pizza am ddarparu 
llif cyson o sleisys pizza ar y noson, ac 
i’r consuriwr Adam James Reeves a 
syfrdanodd bawb gyda’i ddewiniaeth agos.

* Mae RAPID yn sefyll am Hap-brawf 
gyda Rheolydd Pragmataidd ar Raglen 
Hunangymorth dan arweiniad yn 
canolbwyntio ar drawma yn erbyn TFCBT 
unigol ar gyfer PTSD.

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.

I weld mwy o luniau o’r Ffair 
Wyddoniaeth, ewch i dudalen 
Facebook MRC CNGG.
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