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Ymgysylltu â’r Cyhoedd
a Chynnwys y Cyhoedd
mewn Gwaith Ymchwil
yn Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd.
Mae’r adroddiad hwn yn amlygu
amrywiaeth o ddigwyddiadau ymgysylltu a
chynnwys y cyhoedd o fewn yr Adrannau
Ymchwil yn yr Ysgol Meddygaeth yn ystod
blwyddyn academaidd 2017-2018.
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Diffiniadau
Er mwyn eglurdeb, darperir y diffiniadau
canlynol o ymgysylltu â’r cyhoedd a
chynnwys y cyhoedd mewn gwaith ymchwil.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd gydag Ymchwil
Dyma’r ffyrdd amrywiol y mae gwaith ymchwil
yn cael ei rannu â’r cyhoedd. Yn aml, lledaenu
gwybodaeth ac ymgysylltu a elwir hyn.
Gall y gweithgareddau gynnwys:
• Cymryd rhan mewn gwyliau
• Gweithio gydag amgueddfeydd / orielau
/ canolfannau gwyddoniaeth a lleoliadau
diwylliannol eraill
• Cyfrannu at fforymau trafod newydd sydd
wedi eu galluogi gan y cyfryngau
• Ymgysylltu â phobl ifanc i’w hysbrydoli
ynghylch ymchwil (e.e gweithdai mewn
ysgolion)

Trosolwg
Mae ymgysylltu â’r cyhoedd a chynnwys y cyhoedd yn rhan
gydnabyddedig o waith academaidd Ysgol Meddygaeth Prifysgol
Caerdydd ac mae’n hollbwysig er mwyn gwella gweithgareddau
creiddiol yr Ysgol, sef ymchwil, addysg a hyfforddiant.
Mae gweithgarwch o’r fath yn creu dialog ac ymddiriedaeth rhwng
ymchwil a chymdeithas. Mae’n gwneud yn siŵr bod canlyniadau
ein gwaith yn mynd y tu hwnt i feysydd traddodiadol academaidd,
busnes a llywodraeth.

Cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil
Dyma waith ymchwil a gynhelir ‘gyda’ neu
‘gan’ aelodau’r cyhoedd trwy gamau amrywiol
y cylch bywyd ymchwil, yn hytrach nag ‘iddyn
nhw’, ‘amdanyn nhw’ neu ‘ar eu cyfer’.
Gall y gweithgareddau gynnwys:
• Cynnig cyngor ar ‘flaenoriaethau ymchwil’
posibl fel aelodau grŵp llywio prosiect
ymchwil
• Cymryd rhan mewn dylunio deunyddiau
sy’n dod i gyswllt â chleifion (e.e. taflenni
gwybodaeth, llyfrynnau ac ati)

Mae'n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent ac yn ehangu a llywio
agwedd y cyhoedd. Mae hefyd yn gwella ansawdd, perthnasedd ac
effaith ein hymchwil ac yn cyfrannu at economi a lles cymdeithasol
yn y dyfodol.
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Cyflwyniad
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn ymgysylltu ag
aelodau’r gymuned ac yn eu cynnwys mewn
sawl ffordd, o weithio gydag ysgolion, rhoi
darlithoedd, cynnig profiad gwaith a rhoi
cyfleoedd i aelodau’r cyhoedd gymryd rhan
mewn gwaith ymchwil cyfoes parhaus.
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Mae’r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o raglen ymgysylltu ag ysgolion a
gydlynir yn ganolog, ac enghreifftiau o sut mae’r pedwar Maes Ymchwil
(Canser a Geneteg, Haint ac Imiwnedd, Meddygaeth Boblogaeth, a
Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol) yn ymgysylltu â’r
cyhoedd a’u cynnwys yn eu gwaith ymchwil.

Rhaglen Ymgysylltu ag Ysgolion
Yn yr Ysgol Meddygaeth, mae yna amrywiaeth enfawr o waith
ymgysylltu sy’n ceisio ysbrydoli plant ysgol ledled Cymru i’w cyffroi am
wyddoniaeth ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent i feddwl am
yrfaoedd posibl mewn gwyddoniaeth a meddygaeth.

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
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Mae rhywfaint o'r gweithgarwch hwn wedi'i gydlynu'n ganolog drwy
raglen Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth mewn Iechyd (PUSH) ac
mae rhywfaint ohono'n canolbwyntio ar ymchwil. Yn ogystal â hyn, mae
staff yn ymateb i wahoddiadau achlysurol gan ysgolion a grwpiau lleol
i gynnal gweithgareddau ymgysylltu sydd wedi eu teilwra, a gyrfaoedd
model rôl mewn gwyddoniaeth a meddygaeth.

Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth mewn Iechyd (PUSH)
Trwy gydol y flwyddyn, mae’r Ysgol Meddygaeth yn cydlynu cyfres o
ddarlithoedd cyhoeddus ar Wyddoniaeth ym Maes Iechyd, cwis Her
Gwyddorau Bywyd, digwyddiad byw Gwyddoniaeth ym maes Iechyd a
chynllun profiad gwaith mewn labordai.
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Darlithoedd Cyhoeddus ar Wyddoniaeth mewn Iechyd
Mae’r gyfres hynod lwyddiannus o Ddarlithoedd Cyhoeddus ar
Wyddoniaeth mewn Iechyd bellach yn ei 17eg flwyddyn, ac mae’n parhau
i ddenu cynulleidfa amrywiol o unigolion sy’n dangos diddordeb.

Mae tri phrif nod i’r darlithoedd - agor meysydd
pryder ym maes gofal iechyd, cyflwyno gwaith
ymchwil newydd ar faterion iechyd i’r cyhoedd
ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr
gwyddorau bywyd.
Cynhelir y darlithoedd yn fisol ar nosweithiau
Iau rhwng mis Hydref a Mawrth, ac maen nhw’n
cael eu recordio a’u rhoi ar dudalennau gwefan
Gwyddoniaeth ym maes Iechyd Prifysgol Caerdydd.
Mae’r pynciau o gyfres 2017-2018 yn cynnwys:
Geneteg ac Iechyd Meddwl: Beth Rydym yn ei
Wybod?
Llygod a Phobl: Pam maen nhw’n dwli ar gocên?
Epilepsi: Ffitiau, Llewygon a Theimlo’n wael
Golygu Genomau: Ei rym i drawsnewid meddygaeth
a rhai peryglon posibl.
Cyrraedd:
•Mae tua 150 o aelodau’r cyhoedd, disgyblion
ysgol uwchradd a gweithwyr proffesiynol yn dod i
bob darlith.
Effaith:
•Darparu gwybodaeth am iechyd y cyhoedd a
gwaith ymchwil meddygol presennol, a chyfleoedd
i ymgysylltu ag arbenigwyr a gofyn cwestiynau
•Darparu safbwynt eang i fyfyrwyr sy’n ystyried
gyrfa mewn meysydd amrywiol o ofal iechyd a
biofeddygaeth.
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Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd - yn Fyw 2018
Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn cynnwys chwe ysgol ym Mhrifysgol
Caerdydd (Meddygaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd,
Optometreg a Gwyddorau'r Golwg, Biowyddorau a Fferylliaeth Gwyddorau
Fferyllol), ac mae’n un o ddigwyddiadau gwyddoniaeth rhyngweithiol
mwyaf y DU i ddisgyblion chweched dosbarth.

Mae’r adborth o’r darlithoedd yn cynnwys:
“roedd clywed am waith ymchwil newydd a deall
ein cyrff yn ddiddorol iawn, ac mae’n aml yn
berthnasol wrth gadw ein hunain yn teimlo’n dda
ac yn iach”
“aeth fy merch i’r darlithoedd pan oedd hi yn
y chweched dosbarth ac enillodd le i astudio
deintyddiaeth. Soniodd am y darlithoedd hyn yn
ei datganiad personol. Rwy’n dyfalu bod llawer o
aelodau’r gynulleidfa yn yr un sefyllfa. Dw i’n dal
i fynychu 5 mlynedd yn ddiweddarach, a bydd fy
merch yn graddio eleni!”
“cipolwg gwerthfawr iawn ar feddygaeth fodern a’i
goblygiadau”

Mae’r disgyblion yn treulio un diwrnod yn yr Ysgol
Meddygaeth ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae
eu diwrnod yn cynnwys:
• teithiau tywys o’r labordai
• mannau arddangos rhyngweithiol
• perfformiad gwyddoniaeth sain
• sgyrsiau byr ar bynciau llosg amrywiol
• sesiwn yrfaoedd i gloi, sy’n sôn am ‘Ble all
gwyddoniaeth eich arwain chi?’ lle defnyddir
pleidleisio rhyngweithiol byw i annog disgyblion i
ofyn cwestiynau ynglŷn â gyrfaoedd mewn ffordd
gadarnhaol.

“maen nhw wedi fy ngalluogi i deimlo’n fwy
angerddol am wyddoniaeth”

Cyrraedd:

“mae’r siaradwyr yn aml o safon uchel”

• Dros 800 o ddisgyblion Blwyddyn 12 o bob cwr o
Gymru a siroedd y Gororau
• Athrawon sy’n goruchwylio’r disgyblion
Effaith:
• Mae athrawon a myfyrwyr yn dysgu pa gyfleoedd
gradd sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth a gofal
iechyd
• Rhoi gwybod am waith ymchwil biofeddygol
parhaus a chyfleoedd gyrfa posibl
• Codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd cyrsiau sydd
ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ymysg ymgeiswyr
posibl

Dyma rai o’r sylwadau ar ôl y digwyddiad:
“diwrnod hwyliog unwaith eto gyda gwybodaeth
werthfawr am gyrsiau gwyddoniaeth a
meddygaeth. Byddwn yn parhau i ddod â’n
myfyrwyr bob blwyddyn”
“rhoddodd syniad i fi o sut beth yw gweithio mewn
labordy”
“mwynheais bob rhan o’r digwyddiad oherwydd
dysgais rywbeth newydd ym mhob un”
“rhoddodd gipolwg gwych i fi ar waith ymchwil a
gwaith labordy”
“trefnwyd y digwyddiad yn wych, ac roedd y
syniadau’n greadigol iawn”
“roedd yn ddiwrnod ysbrydoledig i’m myfyrwyr”
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Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd – Her Gwyddorau Bywyd
Mae’r Her Gwyddorau Bywyd yn gystadleuaeth cwis rhwng ysgolion a
ddarperir yn y Gymraeg a Saesneg, ar gyfer disgyblion Blwyddyn 10/11.
Bob blwyddyn, caiff cwis newydd ei ddylunio a’i ddarparu gan fyfyrwyr
PhD, ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a staff.
Mae’r ymchwilwyr sy’n cymryd rhan yng nghwis yr
Her Gwyddorau Bywyd yn teimlo’n angerddol dros
wyddoniaeth, ac maen nhw’n dymuno rhannu eu
brwdfrydedd am y byd naturiol gyda disgyblion yng
Nghymru.
Mae’r digwyddiad yn rhoi cyfle i ddisgyblion
gwrdd â gwyddonwyr ifanc sy’n gweithio’n lleol, ac
mae’n profi gallu disgyblion i ddadansoddi data
a defnyddio rhesymeg a gwybodaeth a ddysgwyd
i ddelio â chysyniadau anghyfarwydd, i’w helpu i
ddeall y byd byw.
Cyrraedd:
• Daeth 384 o ddisgyblion o 43 ysgol o bob cwr o
Gymru i’r cwis
• Athrawon, cynghorwyr gyrfaoedd a theuluoedd
disgyblion sy’n mynychu rownd derfynol y cwis
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth ac ysbrydoli disgyblion
i ystyried posibiliadau gyrfaoedd mewn
gwyddoniaeth a meddygaeth
• Cynyddu dealltwriaeth o rôl gwyddoniaeth ym
maes iechyd
• Hyrwyddo gwaith ac ymchwil y Brifysgol yn y
disgyblaethau gwyddoniaeth a gofal iechyd
• Disgyblion ysgol yn rhwydweithio gydag ysgolion
eraill
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Rhaglen Profiad Gwaith Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd
Mae myfyrwyr chweched dosbarth yn gwneud cais am le cystadleuol ar
y cynllun profiad gwaith labordy erbyn diwedd mis Mawrth. Mae’r lleoedd
yn cael eu cadarnhau ym mis Mai i’r disgyblion sydd wedi llwyddo i gael
eu dewis i fynychu wythnos o brofiad gwaith yn yr Ysgol Meddygaeth fis
Mehefin neu Gorffennaf.

Dywedodd Dr James Matthews, trefnydd y cwis:
“Mae’n arbennig o bleserus mai yn ei phumed
flwyddyn y mae’r Her Gwyddorau Bywyd wedi
troi'n gystadleuaeth genedlaethol ar hyd a lled
Cymru. Yn draddodiadol, mae disgyblion wedi
cael y cyfle i gystadlu dros eu hysgol ym meysydd
cerddoriaeth, chwaraeon, a drama, felly mae’n
wych cael cystadleuaeth ar gyfer timau ysgolion
sy’n cydnabod ac yn gwobrwyo y rheiny sy’n rhagori
mewn mathemateg a gwyddoniaeth. Nod y cwis
yw ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr,
peirianwyr a meddygon yng Nghymru”.
Dywedodd Nia Jones, athrawes o Ysgol Tryfan:
"Roedd yn brofiad gwerth chweil! Roedd y cwis yn
heriol ac yn gyffrous. Mwynhaodd y disgyblion
yr elfen heriol a gyflwynwyd drwy gynnwys nid yn
unig gwestiynau yn seiliedig ar wyddoniaeth TGAU
ac i raddau Lefel AS, ond hefyd ar wybodaeth
gyffredinol a datblygiadau cyfredol ym myd
gwyddoniaeth.
Mae gallu cystadlu ar y lefel hon yn y Gymraeg
yn rhywbeth y dylai disgyblion gael profiad
ohono, a chymeradwyaf Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd am weld pwysigrwydd cynnal y
gystadleuaeth yn y ddwy iaith.”

Mae’r cynllun hwn yn denu myfyrwyr sydd â
diddordeb mewn dilyn cyrsiau israddedig amrywiol
fel biocemeg, geneteg, deintyddiaeth a meddygaeth,
yn ogystal â’r rhai sy’n ystyried gyrfa fel gwyddonydd
ymchwil, meddyg teulu, ymgynghorydd mewn ysbyty,
fferyllydd neu weithio yn y diwydiant.
Ar ôl cael cyflwyniad i’r labordai, bydd gan y
myfyrwyr amrywiaeth o brofiadau yn gweithio
mewn timau gyda nifer o ymchwilwyr gwahanol
a'u grwpiau ymchwil. Rhoddir cyfle i'r myfyrwyr
brofi technolegau arloesol, fel bioleg foleciwlaidd,
cytometreg llif, dilyniannau DNA, micro-bigiad
ŵy, firoleg, sbectromedreg màs, grisialograffaeth
pelydr-x, ffarmacoleg ac imiwnoleg celloedd, gyda
grwpiau ymchwil ar draws yr Ysgol. Mae hyn yn rhoi
ymwybyddiaeth ehangach o lawer iddyn nhw o’r
cyfleoedd gyrfaol.
Mae’r adborth gan y myfyrwyr ar gynllun profiad
gwaith 2018 yn cynnwys:
“Ar ôl y pum diwrnod, dw i bellach yn sicr fy mod i
eisiau bod yn wyddonydd.”
“Rwy’n gobeithio gwneud cais i Gaerdydd i astudio
Meddygaeth, ac mae cwrdd â’r staff hyfryd wedi
cadarnhau hynny”
“Mae’r wythnos wedi fy helpu i benderfynu yr
hoffwn wneud cais i astudio meddygaeth yn hytrach
na phwnc sy’n seiliedig ar ymchwil”

“Mae wedi fy helpu i fod yn hyderus fy mod i eisiau
astudio’r Gwyddorau Biofeddygol ar ôl cael profiad
uniongyrchol o waith yn y labordy”
“Roedd angerdd aelodau staff Prifysgol Caerdydd
am eu meysydd yn ysbrydoledig dros ben. Dw
i’n falch nad oeddwn i’n ystyried swydd 9-5
ailadroddus bellach, oherwydd gwelais grŵp o
unigolion deallus sydd wrth eu boddau gyda’u
swyddi. Ac maen nhw wrth eu boddau oherwydd
bod y gwaith yn wahanol bob dydd, ac mae’n nhw’n
cyfrannu at gymdeithas. Dyna beth rydw i eisiau ei
wneud. Gwneud cyfraniad. Felly diolch unwaith eto.”
Cyrraedd:
• Gwahoddir ceisiadau gan ddisgyblion chweched
dosbarth mewn ysgolion ledled Cymru
• Yn 2018, derbyniwyd ceisiadau gan 43 o
ddisgyblion
• Cymerodd 36 o ddisgyblion ran mewn rhaglen
profiad gwaith wythnos o hyd
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o raglenni ym
Mhrifysgol Caerdydd
• Hyrwyddo’r gwaith a'r ymchwil i wyddoniaeth a
meddygaeth yn yr Ysgol
• Rhoi dealltwriaeth well o’r amrywiaeth o
gyfleoedd gyrfaol sydd ar gael yn sgîl ennill gradd
mewn gwyddoniaeth neu feddygaeth

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chynnwys y Cyhoedd mewn Gwaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

www.cardiff.ac.uk/cy/medicine

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

| 05

Llysgenhadon MEDIC
Ar ddechrau blwyddyn academaidd 2017-18, lansiodd Ysgol Meddygaeth
Caerdydd gynllun Llysgenhadon MEDIC ac iddo ddau brif bwrpas:
• Ehangu’r gwaith ymgysylltu ag ysgolion a
chymunedau Cymru gan roi cymorth a mentora
ychwanegol i ddisgyblion ac athrawon, mireinio’r
cwricwlwm a chodi dyheadau o safbwynt yr Ysgol
Meddygaeth
• Gwella medrau mentora, addysgeg, cyfathrebu a
chyflogadwyedd ymhlith staff a myfyrwyr.
Yn ystod y flwyddyn gyntaf, cofrestrodd dros 70 o
fyfyrwyr ar draws y blynyddoedd astudio i fod yn
Llysgenhadon.
Cyrraedd:
• Mentora a rhoi cymorth i 200 o ddisgyblion
gyda’u ceisiadau a’u cyfweliadau i’r ysgol
meddygaeth (Cynllun Ehangu Mynediad i
Feddygaeth (WAMS)).
• Mae’r cynllun wedi tyfu yn raddol yn ei flwyddyn
gyntaf. Ym mis Gorffennaf 2018, roedd y
cyfranogiad fel a ganlyn:
Ysgolion uwchradd (2)
1. 2 Weithdy Canser y Ceilliau
2. Ffair Iechyd Ysgolion
3. Diwrnod Lles Blwyddyn 10
4. Cyfres o gyfweliadau bychain ffug
Ysgolion cynradd (2)
5. Diwrnod Meddygaeth
6. Ffair Gyrfaoedd
Digwyddiadau Cyhoeddus
7. Gemau’r Ymennydd
8. Tafwyl

• Mae 14 o Lysgenhadon MEDIC wedi cymryd rhan
yn y digwyddiadau uchod (rhai ar sawl achlysur).

Dyma adborth rhai o Lysgenhadon MEDIC hyd
yma:

Mae’r adborth gan athrawon wedi bod yn dda,
hefyd

Roedd y ceisiadau’n cynyddu tuag at ddiwedd
tymor haf yr ysgolion, gyda rhagor o weithgareddau
wedi’u trefnu ar gyfer dechrau’r flwyddyn ysgol
academaidd nesaf ym mis Medi 2018. Rhagwelir
y bydd y cynllun yn parhau i dyfu yn ystod y
flwyddyn academaidd nesaf. Bydd Llysgenhadon
ychwanegol yn cael eu recriwtio a chaiff rhagor o
gyfleoedd gydag ysgolion cynradd ac uwchradd
ledled Cymru eu creu.

“Rwy’n fwy hyderus wrth addysgu plant bellach, yn
arbennig am bynciau megis cancr y fron, lle mae
angen bod yn dringar. Ar ben hynny, fe ges i gyfle
i ymarfer sgiliau cyflwyno ac mae’n amlwg y bydd
hynny o les i mi a’m cleifion yn y dyfodol”.

Dyma’r atebion ar ôl eu holi a oedd ymweliadau o’r
fath o les iddyn nhw a’u disgyblion:

Effaith:
Yr effeithiau ar staff, cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr y
brifysgol yw:
• Meithrin medrau cyflogadwyedd
• Mireinio medrau cyfathrebu
• Hybu’r Cwricwlwm Gwladol
• Ysbrydoli gwyddonwyr, meddygon a gweithwyr
gofal iechyd proffesiynol y dyfodol
• Hwyluso strategaethau denu myfyrwyr Prifysgol
Caerdydd
• Meithrin cysylltiadau ag ysgolion er mwyn
gwneud dysgu'n ddiddorol ac yn ysgogol.
Mae’r effeithiau ar ysgolion ac athrawon yn cynnwys
• C ymorth ynghylch cyflwyno’r cwricwlwm
• Dysgu gwell wedi’i ategu gan enghreifftiau o
"ysgol profiad"
• Ysbrydoli athrawon a disgyblion a chodi
dyheadau gyrfaol
• Partneriaeth hirdymor ag Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd.

"Doedd dim profiad o addysgu 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 dysgu
CPR iddyn nhw. Mae hynny wedi cryfhau fy sgiliau
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."

“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 y digwyddiad yn
wych a 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 a ddangosodd lawer
o frwdfrydedd gyda'r disgyblion."
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Ymweliadau Ymchwil ag Ysgolion - Gwaed, Perfeddion a Llysnafedd
Gan ddefnyddio dull cyffrous o ddal sylw disgyblion ifanc, cyflwynwyd
digwyddiad o’r enw ‘Gwaed, Perfeddion a Llysnafedd’ i grŵp o blant 7-8
oed yn Ysgol Gynradd Sant y Brid.
Anogodd Dr Ian Humphreys o’r Isadran Haint ac
Imiwnedd ddull ymarferol, gan alluogi’r disgyblion
i ddefnyddio microsgop, edrych ar gelloedd,
defnyddio lego i gynrychioli’r system imiwnedd a hyd
yn oed rhoi cyfle i’r disgyblion greu llysnafedd!
Dysgodd y disgyblion lawer trwy chwarae’n rhydd
a chawson nhw'r cyfle i ddefnyddio offer i ail-greu
sut mae celloedd imiwnedd yn lladd celloedd
tiwmor. Cafodd y disgyblion gipolwg ar yr hyn y mae
gwyddonydd yn ei wneud, a dywedon nhw y byddant
o bosibl yn ei ystyried fel gyrfa yn y dyfodol.

Cafodd Ian lawer o foddhad personol o gyflwyno’r
digwyddiadau.
“Dw i wrth fy modd yn cynnal y digwyddiadau hyn.
Mae cyflawni ei ddatganiad Cenhadaeth Ddinesig
yn rhoi darlun cadarnhaol o’r Ysgol Meddygaeth a’r
Brifysgol yn y pen draw, trwy gyfrannu at ansawdd
addysg yng Nghymru trwy gyfranogiad gweithredol.”
Cyrraedd:
• Grŵp o blant ysgol lleol, 7-8 oed
• Athrawon a theuluoedd y grŵp o blant ysgol
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth plant ysgol o sut mae’r
system imiwnedd yn gweithredu
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Ysgoloriaeth Nuffield a Chanolfan Ymchwil Meddygol Caerdydd
Tsieina (CCMRC)
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cefnogi Ysgoloriaeth Sefydliad Nuffield,
ar y cyd â Techniquest, trwy ddarparu nifer o leoliadau i fyfyrwyr
ledled Cymru.
Mae’r lleoliadau gwaith yn rhoi ysbrydoliaeth i
fyfyrwyr lefel A gwyddoniaeth sydd o bosibl yn
ystyried dyfodol fel gwyddonydd neu feddyg.
Ar ôl cyflwyno CV, bydd myfyrwyr yn cael eu dewis
ar gyfer lleoliad gwaith 6 wythnos o hyd yn Ysbyty
Athrofaol Cymru. Byddant yn mynychu yn ystod
mis Gorffennaf ac Awst, lle byddant yn gweithio
yn y labordai yng Nghanolfan Ymchwil Meddygol
Caerdydd Tsieina.
Cyrraedd:
• Mae’r Cynllun yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr lefel A.
• Mae’r myfyrwyr yn dod o bob cwr o Gymru

• Cysylltiadau buddiol â'r ysgol ar gyfer
gweithgareddau ymgysylltu yn y dyfodol

• Mae’n gynllun blynyddol, a dros y 15 mlynedd
diwethaf, mae tua 55 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan.

• Cyfleoedd cynnar i blant ifanc gael eu hysbrydoli
ynghylch amrywiaeth o ddewisiadau gyrfaol ym
meysydd gwyddoniaeth ac ymchwil

Effaith:

• Cyfleoedd ar gyfer ymweliadau ag ysgolion
ychwanegol er mwyn cyrraedd cynulleidfa
ehangach

• Mae’r lleoliad yn agor llygaid y myfyrwyr i
bosibiliadau nifer o wahanol lwybrau gyrfa ym
meysydd gwyddoniaeth a gofal iechyd

• Plant yn profi bod gwyddoniaeth yn hwyl!

• Mae CCMRC yn darparu geirda i bob myfyriwr ar
ôl y lleoliad gwaith

• Cyflwyno cais llwyddiannus am gyllid gan
Ymddiriedolaeth Wellcome er mwyn prynu
cotiau labordy bach a microsgopau i’w defnyddio
mewn digwyddiadau yn y dyfodol, ac ehangu’r
ymweliadau i ysgolion eraill.

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

• Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr ar y cynllun yn parhau
eu haddysg yn y Brifysgol

• Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cael ei hyrwyddo fel
lle gwych i astudio
• Dychwelodd myfyriwr lleoliad Nuffield blaenorol i
Brifysgol Caerdydd fel myfyriwr PhD.
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Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'u Cynnwys yn yr Isadran Haint ac Imiwnedd
Yn yr Isadran Haint ac Imiwnedd, mae ymchwilwyr yn ymchwilio i ymatebion imiwnedd
cymhleth dros ben mewn modd integredig, gan ddefnyddio dulliau arbrofol a chlinigol sy’n seiliedig ar systemau.
Mae’r gwaith ymchwil yn defnyddio’r dechnoleg
ddiweddaraf ac mae’n elwa ar fynediad unigryw
i fodelau clefydau, carfannau o gleifion a
banciau meinwe i ateb cwestiynau sylfaenol
ynghylch mecanweithiau imiwnedd ac i ddatblygu
strategaethau diagnostig a thriniaethau wedi’u
targedu i’w defnyddio yn y byd go iawn.

Mae gan y system imiwnedd rôl sylfaenol ym
mhatholeg, ac felly’r therapi a’r diagnosis posibl, y
rhan fwyaf o glefydau aciwt a chronig sy’n effeithio
ar gymdeithasau datblygol a datblygedig. Mae’r
anhwylderau hyn yn cynnwys heintiau, canser
a chyflyrau metabolig a llidiol. Mae ymchwilio i’r
mecanweithiau sylfaenol a manteisio arnynt yn y
clinig yn effeithio’n uniongyrchol ar iechyd y cyhoedd.
Mae’r Isadran yn ymgysylltu â’r cyhoedd a’u cynnwys
mewn sawl ffordd. Yn y Sefydliad Ymchwil Imiwnedd
Systemau, ffurfiodd yr Athro Matthias Eberl Gyfadran
Lleyg pwysig, sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd sy’n
awyddus i gymryd rhan yng ngwaith ymchwil yr
Isadran. Hyd yma, mae’r Gyfadran Lleyg wedi bod
ynghlwm ag adolygu blaenoriaethau ymchwil, helpu
i amlygu llwybrau ymchwil newydd, rhoi adborth ar
gynigion ymchwil a datganiadau effaith, a chyfrannu
at ledaenu canfyddiadau ymchwil i grwpiau targed
perthnasol.
Mae staff yr Isadran wrthi’n datblygu gweithdai,
seminarau ac arddangosfeydd sy’n canolbwyntio
ar holl agweddau’r gwaith ymchwil. Datblygwyd
partneriaethau agos gyda rhanddeiliaid allweddol
fel Techniquest, ac mae aelodau staff yr Isadran
wedi cymryd rhan mewn sawl digwyddiad cyhoeddus
fel Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd a’r Eisteddfod
Genedlaethol.
Mae Dr Simone Cuff, sy’n ymchwilydd yn yr Isadran,
yn defnyddio celf fel ffordd o ymgysylltu â'r cyhoedd
yn ei gwaith ymchwil. Yn ddiweddar, creodd
Simone ddarn o gelf sy’n dathlu natur ryngwladol
gwyddoniaeth feddygol yng Nghymru. Cafodd y
darn hwn ei arddangos yn Oriel HeARTh yn Ysbyty
Llandochau.

Enghreifftiau o Astudiaethau Achos:

Diwrnod Agored Uned Ymchwil Arennol
Cymru
Cynhaliodd Uned Ymchwil Arennol Cymru
(WKRU) Ddiwrnod Agored ym mis Mawrth 2018 i
arddangos eu gwaith ymchwil i staff meddygol ac
aelodau’r cyhoedd.
Roedd modd i aelodau Uned Ymchwil Arennol
Cymru ymgysylltu â chleifion, eu teuluoedd ac
amrywiaeth o staff yr ysbyty dros ginio. Gwelodd yr
ymwelwyr labordai meithrin celloedd a delweddau
o gelloedd yn cael eu meithrin, yn ogystal â
chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau
ymgysylltu a ddyluniwyd ac a ddatblygwyd mewn
partneriaeth â Techniquest
Esboniodd yr Athro Donald Fraser, Athro Clinigol, y
treialon clinigol parhaus, a’r buddion i’r gymuned.
Cafodd nifer dethol o ymchwilwyr gyfle i drafod
cyfeiriad prosiectau ymchwil y dyfodol gydag
ymwelwyr, yn ogystal â derbyn adborth gwybodus.
Hefyd, manteisiodd y cyfranogwyr ar y cyfle i ofyn
cwestiynau a dysgu sut i gymryd rhan.
Un o themâu’r Diwrnod Agored oedd cynyddu’r
cyfranogiad lleyg yng ngwaith ymchwil Uned
Ymchwil Arennol Cymru. Ar hyn o bryd, mae dau
glaf yn adolygu ceisiadau grantiau a chynigion i
Lywodraeth Cymru, gan roi sylwadau ar ei gynnwys
a ffocws y cynigion o safbwynt y claf. Yn y Diwrnod
Agored, gofynnodd y cyfranogwyr gwestiynau am
rôl cynghorwyr lleyg ac mae llawer ohonynt wedi
cofrestru i gymryd rhan ers hynny.

Bellach, mae’r tîm yn bwriadu cynnal cyfarfodydd
rheolaidd gydag aelodau’r cyhoedd a chleifion i
drafod y cynigion ymchwil diweddaraf a rhoi cyfle
i’r cleifion lywio ffocws ymchwil yr Uned.
Cyrraedd:
• Cleifion arennau, eu teuluoedd, gofalwyr, nyrsys,
technegwyr dialysis ac aelodau elusen Sefydliad
Aren Cymru.
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth o ddatblygiad a buddion
ymchwil yr Uned
• Cyfranogiad cleifion ac ymwelwyr mewn
trafodaethau am syniadau ar gyfer gwahanol
grantiau o fewn yr Uned.
• Denu rhagor o wirfoddolwyr i weithredu fel
aelodau lleyg y Gyfadran
• Creu perthnasoedd newydd yn y digwyddiad ar
gyfer digwyddiadau yn y dyfodol
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Prosiect Sepsis
Mae tîm amlddisgyblaethol o wyddonwyr a
chlinigwyr, dan arweiniad yr Athro Peter Ghazal
a chymorth gan Dr Widad Dantoft, yn gweithio ar
ffyrdd o wneud sepsis yn llai o ddirgelwch. Mae’r tîm
wedi defnyddio dull cymuned ar waith, sy’n cynnwys
y cyhoedd, cleifion, rhieni cleifion, ymchwilwyr,
clinigwyr, myfyrwyr a sefydliadau elusennol,
Ymddiriedolaeth Sepsis y DU a diwydiant i ddarparu
gwybodaeth am ystyr sepsis, sut i roi diagnosis
ohono a sut i’w drin.
Mae sefydlu Canolfan Ymgysylltu Sepsis
amlbwrpas yn ganolbwynt i’r dull cymunedol, sy’n
gyfuniad unigryw o ofod ymgysylltu cyhoeddus
sy’n arddangos unedau gofal dwys i fabanod
newydd-anedig (NICU), plant (PICU) ac oedolion
(ICU), o’r enw “Ward Elen Benfelen”. Bydd yr
ardal yn hyfforddi clinigwyr, yn ogystal â myfyrwyr
meddygaeth a nyrsio, ac mae’n cynnwys ‘manikins’
modern sy’n efelychu sepsis mewn baban
cynamserol, plentyn ac oedolyn. Mae cynlluniau
pellach ar y gweill i ddatblygu “cleifion digidol” a
fydd yn cael eu hymgorffori mewn “llyn data” ar
gyfer modelu systemau cymhleth a gwaith ymchwil
efelychiadol rhagfynegol.
Mae cynnwys y cyhoedd trwy ffurfio Grŵp
Ymgynghori Lleyg wedi bod yn rhan ganolog o
Brosiect Sepsis, sy’n cynnwys goroeswyr sepsis
neu rai sydd â diddordeb cysylltiedig yn yr haint.
Mae’r Grŵp Lleyg yn cynghori ar grynodebau lleyg a
chyfeiriad y gwaith ymchwil a blaenoriaethau’r tîm
Prosiect Sepsis. Mae’r grŵp lleyg hefyd yn helpu i
lywio sut gall Ward Elen Benfelen fod yn ddefnyddiol
i rai sy’n chwilio am ragor o wybodaeth am rywun
sy’n agos atynt sy’n dioddef o sepsis, ac er mwyn
i aelod o’r teulu sy’n ymweld ag Uned Gofal Dwys
ymgyfarwyddo â’r cyfarpar o amgylch y gwely ysbyty.
Mewn sawl achos, mae’r symptomau wedi bod
yn anodd i’w gweld neu’n cael eu colli, felly mae

ymgysylltu ag ymarferwyr clinigol, nyrsys, meddygon,
bydwragedd a myfyrwyr meddygol yn rhan hanfodol
o Brosiect Sepsis, er mwyn codi ymwybyddiaeth
er mwyn gallu rhoi diagnosis cynnar a gwella
parodrwydd a gwytnwch ymysg staff clinigol.
Cyrraedd:
• Cyfranogiad yn yr holl ddigwyddiadau ymgysylltu
cyhoeddus a drefnwyd o fewn y Sefydliad Ymchwil
Imiwnedd Systemau a thîm Ymgysylltu’r Ysgol
Meddygaeth
• Cysylltu ag ymarferwyr clinigol, nyrsys, meddygon,
bydwragedd a myfyrwyr
• Ymgysylltiad cyhoeddus yn y Grŵp Ymgynghorol
Lleyg newydd
• Digwyddiadau ymgysylltu wedi’u teilwra sy’n
targedu’r cyhoedd a dosbarthiadau ysgolion
(disgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd sy’n
ymweld â’r Ganolfan Ymgysylltu Sepsis). Bydd
hyn yn cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o
sepsis yn y gymuned.
• Allgymorth cyhoeddus gyda gwell ymwybyddiaeth
a gwybodaeth ymysg aelodau teulu cleifion sydd â
sepsis yn yr uned Gofal Dwys.
Effaith:
• Gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy
ddigwyddiadau ymgysylltu a thaflenni gwybodaeth
am sepsis
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Roedd y digwyddiad hwn yn rhan o bythefnos Gŵyl
Arloesedd Cymru, a chafodd ei chydlynu gan Dr
Matthias Eberl.
Cafodd y digwyddiad nos yn Techniquest ei
gynnal ar 28 Mehefin, a chynigiwyd amrywiaeth o
wybodaeth ac arddangosfeydd i'r ymwelwyr er mwyn
codi ymwybyddiaeth o ymwrthedd gwrthficrobaidd
ac archfygiau. Dangoswyd iddyn nhw sut mae’r
corff dynol yn brwydro yn erbyn germau ‘drwg’ ac yn
defnyddio germau ‘cyfeillgar’ i’n cadw ni’n iach.
Gwnaeth y cyfranogwyr ddysgu sut mae
gwrthfiotigau’n gweithredu, gweld yr ymchwil
ddiweddaraf i ymwrthedd gwrthficrobaidd, ystyried
camdybiaethau cyffredin fel y rhai ynglŷn â
brechlynnau a datgodio arwyddion cynnar o sepsis.
Roedd gwyddonwyr a meddygon ar gael i drafod sut
i fynd i’r afael â’r ymwrthedd cynyddol i gyffuriau
gwrthfiotig ac ymlediad heintiau nad oes modd eu
trin ar draws y byd.
Cyrraedd:
• Daeth dros 300 o aelodau’r cyhoedd o bob
oedran i’r digwyddiad.

• Diagnosis cynt a mwy cywir o sepsis

• Cwblhaodd dros 171 o ymwelwyr yr “helfa drysor”
sticeri a roddodd dystiolaeth o gyfranogiad mewn
1539 o weithgareddau

• Achub bywydau
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Archfygiau: Diwedd y Feddygaeth Fodern sydd ohoni?
Mae ymchwilwyr o’r Sefydliad Ymchwil Imiwnedd Systemau wedi
cydweithio â Techniquest i godi ymwybyddiaeth o’r heriau iechyd bydeang sy’n gysylltiedig ag ymwrthedd gwrthficrobaidd ac i hyrwyddo’r
ymchwil byd-arweiniol a gynhelir yn Ysgol Meddygaeth Caerdydd.

• Llai o ofid i aelodau teulu sy’n ymweld â rhywun
yn yr uned Gofal Dwys o ganlyniad i becynnau
gwybodaeth sy’n rhoi manylion am y cyfarpar o
amgylch y gwely yn yr ysbyty

• Helpu i gyfyngu gorddefnyddio gwrthfiotigau

Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

• Cyfranogiad grwpiau ffocws cleifion, elusennau
(Ymddiriedolaeth Sepsis y DU) a diwydiant (ABPI)

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, rhagnodi cyffuriau
gwrthfiotig, adnabod heintiau a sepsis
• Ysgogi myfyrwyr i ystyried gyrfa ym maes ymchwil
ym Mhrifysgol Caerdydd

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chynnwys y Cyhoedd mewn Gwaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
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Ymgysylltiad a chyfranogiad cyhoeddus yn yr Isadran Meddygaeth Boblogaeth
Nod yr Isadran Meddygaeth Boblogaeth yw gwella iechyd, lles a gofal cleifion ymysg y boblogaeth. Caiff hyn ei
gyflawni trwy ymroi i ddarparu ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac sy’n cael effaith yn y gymuned.
Mae’r meysydd ffocws allweddol yn cynnwys iechyd
a lles plant, heintiau cyffredin, cyflyrau tymor hir a
chanser, ac mae’n cwmpasu chwe thema:
•ystadegau meddygol ac epidemioleg
•sgrinio, atal a diagnosis cynnar
•ymyriadau gofal iechyd ac ymddygiad
•gofal iechyd cydweithredol
•gwella ansawdd a diogelwch cleifion
•gofal lliniarol a chefnogol
Mae Canolfan PRIME Cymru wedi’i lleoli yn yr
Isadran, a dyma’r ganolfan ar gyfer ymchwil i ofal
sylfaenol a brys. Llywodraeth Cymru drwy Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru sy’n ariannu’r ganolfan. Mae
cyfranogiad y cyhoedd a chleifion yn hanfodol i
waith PRIME, er mwyn sicrhau bod PRIME yn mynd
i’r afael â’r materion sy’n bwysig i’r cyhoedd ac sy’n
fwyaf tebygol o wella gofal cleifion yn y modd mwyaf
effeithiol.
Yn 2017, recriwtiodd Canolfan PRIME Cymru
aelodau’r cyhoedd a chleifion i ymuno â grŵp
aelodau lleyg ‘SUPER’ newydd. SUPER: Service
Users for Primary and Emergency Care Research.
Mae aelodau SUPER yn gweithio gydag ymchwilwyr
i gefnogi datblygiad ymchwil. Mae aelodau SUPER
hefyd yn mynychu cynadleddau a gweithdai i
hyrwyddo cyfranogiad cyhoeddus mewn gwaith
ymchwil.

Enghreifftiau o Astudiaethau Achos:

Effaith:

Prosiect PhD Atal a Sgrinio Canser yr
Ysgyfaint

• Gwell dealltwriaeth o sut i ymgysylltu â grwpiau
risg uchel wrth sgrinio canser yr ysgyfaint a rhoi’r
gorau i smygu

Mae’r prosiect ymchwil hwn, sydd yn y camau
dechreuol o hyd, yn canolbwyntio ar ymgysylltu â
grwpiau risg uchel ynghylch atal a sgrinio canser yr
ysgyfaint.
Pam Smith yw’r myfyriwr PhD cyntaf yn Ysgol
Meddygaeth Caerdydd i gynnwys ffocws ar
gyfranogiad y cyhoedd yn ei phrosiect PhD. Mae
dau ‘bartner ymchwil’ wedi cael eu recriwtio sy’n
aelodau o’r gymuned, ac sydd â phrofiad byw o
ganser yr ysgyfaint, yn ogystal â bod yn smygwyr
ar hyn o bryd neu yn y gorffennol. Rhan o’u rôl
bydd helpu i ddatblygu taflenni gwybodaeth a
holiaduron, gan sicrhau bod yr iaith a’r derminoleg
yn ddealladwy i’r sawl sy’n cymryd rhan yn yr
astudiaeth. Fel Partneriaid Ymchwil, byddant hefyd
yn defnyddio eu gwybodaeth leol a’u cysylltiadau i
recriwtio cyfranogiad pellach yn y gwaith ymchwil.
Cyrraedd:
• Nifer o unigolion sy’n anodd eu cyrraedd mewn
lleoliadau cymunedol dan anfantais
• Darparu taflenni gwybodaeth, ffurflenni cydsynio
a holiaduron wedi’u hysgrifennu mewn fformat
hawdd i’w ddarllen, a fydd yn gwneud y gwaith
ymchwil yn haws ei ddefnyddio ac yn fwy
dealladwy
• Cyfle i unigolion fod yn Bartneriaid Ymchwil a
chynorthwyo â datblygiad a chyflwyno’r gwaith
ymchwil.

• Bydd y gwaith ymchwil hwn yn creu sail tystiolaeth
i sgrinio CT ar gyfer canser yr ysgyfaint yn y
DU, gan ddarparu tystiolaeth hanfodol ar gyfer
cyflwyno ymyriadau atal/sgrinio ysgyfaint er mwyn
lleihau anghydraddoldebau a gwella canlyniadau
goroesi canser yr ysgyfaint

Doeth am Iechyd Cymru
Mae Doeth am Iechyd Cymru yn brosiect sydd wedi’i
leoli yn y Ganolfan Treialon Ymchwil, sy’n creu
partneriaeth rhwng ymchwilwyr a’r cyhoedd. Mae
cynnwys cleifion a’r cyhoedd yn rhan bwysig o bob
agwedd ar Doeth am Iechyd Cymru, sy’n cynnwys y
cyhoedd wrth ymgynghori a chydweithio â rheolwyr
y prosiect. Mae aelodau’r cyhoedd yn aelodau o
Fwrdd Doeth am Iechyd Cymru, ac yn gweithredu fel
‘cyfeillion beirniadol’ yn craffu ar faterion amrywiol
a rhoi adborth arnynt.
Pan fydd gan ymchwilwyr holiadur newydd, bydd y
Bwrdd yn ei adolygu, yn rhoi adborth ac yn darparu
argymhellion i wella’r holiadur a’r canlyniadau yn y
pen draw.
Mae’r aelodau newydd yn cael eu recriwtio gan
Doeth am Iechyd Cymru, sydd hefyd yn recriwtio
‘Eiriolwyr’. Rhan o rôl yr Eiriolwr yw hyrwyddo
astudiaeth i aelodau eraill y cyhoedd, a gallant
roi sylwadau ar y model, rhoi adborth ar gyfeiriad
yr astudiaeth, creu stondinau adnoddau mewn

digwyddiadau a sioeau, neu hyd yn oed roi sgyrsiau
a chyflwyniadau. Hefyd, gall eiriolwyr helpu gyda
sut caiff taflenni eu geirio, er mwyn sicrhau eu bod
yn cael eu hysgrifennu mewn ffordd y gall y cyhoedd
ei ddeall.
Mae un aelod yn gyd-awdur ar gyhoeddiad am
Eiriolwyr Doeth am Iechyd Cymru, a sut mae’r model
wedi gweithio yn y gymuned.
Hefyd, cysylltir â’r cyhoedd trwy Facebook a wyneb
yn wyneb ar y stryd, er mwyn darganfod ble maen
nhw’n teimlo y dylid cyfeirio’r ymdrechion ymchwil.
Mae gan Doeth am Iechyd Cymru gofrestr o dros
20,000 o gyfranogwyr sy’n barod i gymryd rhan
mewn astudiaethau ymchwil, ac mae’n gobeithio
codi’r nifer i 100,000 erbyn 2020.
Cyrraedd:
• Trwy gynnwys aelodau’r cyhoedd ar y Bwrdd ac fel
Hyrwyddwyr, mae’r gallu i gyfathrebu â’r gymuned
yn cynyddu’n sylweddol
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth ac addysgu’r cyhoedd ar
amrywiaeth o faterion iechyd
• Cyfle i aelodau’r cyhoedd gynorthwyo gwaith
ymchwil
• Gall ymchwilwyr gael adborth ynghylch ble i
gyfeirio eu gwaith ymchwil
• Mae’r iaith a ddefnyddir mewn taflenni yn fwy
dealladwy i aelodau’r cyhoedd

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chynnwys y Cyhoedd mewn Gwaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
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Ymgysylltiad a Chyfranogiad Cyhoeddus yn yr Isadran Canser a Geneteg
Mae gan yr Isadran Canser a Geneteg sawl maes ffocws, gan gynnwys sut i:
• hybu ymchwil er budd y cleifion yr effeithir arnynt
gan ganser a chlefydau a etifeddir yng Nghymru
a thu hwnt. ymchwil trosiadol sy’n canolbwyntio
ar sylfaen genynnol a moleciwlaidd clefyd dynol
gyda diddordeb penodol mewn canser a chyflyrau
a etifeddir
• deall sail genynnol clefydau, gan ffocysu ar
ganser a chyflyrau a etifeddir
• deall sut mae tiwmorau yn dechrau ac yn
datblygu
• defnyddio gwybodaeth o astudiaethau sylfaenol
a chlinigol i ddatblygu diagnosteg a dulliau
therapiwtig newydd ar gyfer canser a chyflyrau a
etifeddir
• deall y sail genynnol ar gyfer amrywiadau rhwng
unigolion o ran ymateb i therapi.
Mae ymchwilwyr canser o fewn yr Isadran yn cymryd
rhan mewn ystod eang o weithgarwch ymgysylltu,
gan ddefnyddio dulliau amrywiol o ddod â’u gwaith
ymchwil yn fyw i’r cyhoedd. Ymgysylltwyd â’r
disgyblion trwy gêm fwrdd o’r enw ‘Suppress the
Mess’, a ddatblygwyd i esbonio sut mae canser
yn lledaenu, ac mae wedi cael ei chwarae mewn
ysgolion ledled Cymru. Gweithgaredd arall sydd
wedi’i dargedu at blant yw ‘Art in Science’ sef
prosiect a estynnodd wahoddiad i blant ysgol fynd
ar faith o’r labordai imiwnoleg. Creodd y plant waith
celf a gafodd ei ysbrydoli gan yr ymweliad hwn, a
chafodd ei arddangos wedyn mewn oriel.
Mae teithiau tywys o labordai yn nodwedd reolaidd
yn yr Isadran hon, yn enwedig pan mae ymchwilwyr
yn derbyn arian gan elusennau - mae’r rhai sy’n
cymryd rhan yn y daith yn aml wedi codi arian.

Mae ymchwilwyr yn profi llwyddiant mawr wrth
weithio gyda sefydliadau eraill a gwyliau i esbonio
eu gwaith, ac maen nhw wedi ymgysylltu â
miloedd o aelodau’r cyhoedd mewn lleoliadau fel
Techniquest, gŵyl y Dyn Gwyrdd a’r Eisteddfod.
Enghreifftiau o Astudiaethau Achos:

Parc Geneteg Cymru
Mae Parc Geneteg Cymru yn rhan o’r Isadran,
ac mae’n darparu rhaglen arloesol o safon sy'n
cynnwys gweithgareddau addysg ac ymgysylltu
ynglŷn â genomeg a geneteg. Hefyd, mae’n hwyluso
cyfleoedd ar gyfer cynnwys cleifion a’r cyhoedd
mewn ymchwil, datblygu gwasanaethau a pholisïau
iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae’r rhaglen amrywiol yn cwmpasu pedwar grŵp
- gweithwyr iechyd proffesiynol, ysgolion/colegau,
cleifion a theuluoedd, a’r cyhoedd.
Mae’r gweithgareddau craidd yn cynnwys:
• Gweithgareddau addysg ac ymgysylltu i ysgolion/
colegau a’r cyhoedd, sy’n cynnwys sgyrsiau,
darlithoedd, sioeau teithiol, cynadleddau,
dangosiadau ffilmiau a rhwydweithiau penodol ar
gyfer geneteg
• Mentrau sydd wedi’u cymeradwyo ar gyfer
Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn geneteg
a genomeg ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol a gweithwyr eraill, fel cynadleddau
cenedlaethol a rhyngwladol, diwrnodau astudio a
gweithdai
• Mewnbwn gan gleifion a’r cyhoedd i bolisïau
Llywodraeth Cymru ynglŷn â geneteg a genomeg
ac, yn fwy eang, iechyd a gofal cymdeithasol

• Recriwtio i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
ac astudiaethau ymchwil glinigol y Sefydliad
Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd.
• Cyfleoedd i gleifion a theuluoedd a effeithir gan
gyflyrau genetig a phrin gymryd rhan
Mae’r Ysgol Meddygaeth, a Phrifysgol Caerdydd
yn ei gyfanrwydd, yn elwa ar raglen hirsefydledig
Parc Geneteg Cymru trwy:
• Godi eu proffil mewn digwyddiadau, gan gynnwys
cynadleddau cenedlaethol/rhyngwladol a
digwyddiadau ar gyfer ysgolion, y cyhoedd a
chleifion
• Hyrwyddo eu hymchwil i gynulleidfaoedd eang
• Hwyluso ymchwilwyr a myfyrwyr i ymgymryd â
gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd trwy
ddarparu cyfleoedd a hyfforddiant i gymryd rhan
• Codi ymwybyddiaeth o geneteg a genomeg ymysg
myfyrwyr trwy sesiynau addysgiadol
• Hwyluso Cynnwys Cleifion a'r Cyhoedd
• Cyfrannu at fentrau yn yr Ysgol, y Coleg, a ledled y
Brifysgol
Yn 2017, trefnodd Parc Geneteg Cymru 71
o ddigwyddiadau, a chymryd rhan mewn 13
digwyddiad arall a drefnwyd gan sefydliadau eraill.

Sut i hyfforddi eich firws oncolytig
Mae’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Therapi
Genynnau a Chelloedd yn cynnal Diwrnod
Ymgysylltu â’r Cyhoedd blynyddol yn Amgueddfa
Prifysgol Hanes Naturiol yn Rhydychen.

O dan adain 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. Cafodd yr ymchwil ei hyrwyddo yn y
digwyddiad lle darparwyd stondin lle gallai myfyrwyr
a disgyblion adeiladu eu hadenofirws "pwrpasol", un
miliwn gwaith yn fwy na'r firws go iawn.
Hefyd, cyflwynodd Alan ddarlith o’r enw ‘Sut i
hyfforddi eich firws oncolytig’.
Mae feirysau wedi’u hailraglennu eisoes yn cael eu
defnyddio mewn triniaethau therapi genynnau i drin
amrywiaeth o afiechydon, sy’n dangos bod modd
eu hyfforddi a’u troi o fod yn bygwth bywyd i fod yn
gyfryngau posibl i achub bywyd. Gellid eu defnyddio
nhw hefyd i drin canserau eraill megis canser y fron,
y pancreas, yr ysgyfaint a’r geg.
Yn ystod y digwyddiad, cafodd y myfyrwyr gyfle i
ddysgu mwy am ymchwil, gwyddoniaeth, iechyd a
lles, a sut mae ymchwil yn parhau i archwilio ffyrdd
newydd o wella iechyd y genedl.
Cyrraedd:
• 400 o bobl, a 90% ohonynt yn ddisgyblion ac yn
fyfyrwyr sy’n cymryd TGAU a Lefel A
Effaith:
• Helpu myfyrwyr, athrawon ac aelodau teulu i
ddysgu am waith ymchwil
• Codi ymwybyddiaeth
• Annog y cyhoedd i roi arian i elusennau i ariannu
rhagor o ymchwil
• Cefnogi cyllid CRUK, Tenovus, Ymchwil Canser
Cymru, Rhwydwaith Gwyddorau Bywyd Cymru ac ati
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Canolfan Ymchwil Canser Cymru
Mae Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol yn cael
ei nodi ar 20 Mai bob blwyddyn, ac mae Canolfan
Ymchwil Canser Cymru yn dathlu hyn trwy gynnal
diwrnod o weithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd.
Gwneir hyn mewn cydweithrediad ag elusen
Ymchwil Canser y DU.
Mae’r digwyddiad yn amlygu’r ymchwil amrywiol
a gynhelir ar hyn o bryd, ac mae’n rhoi cyfle
i aelodau’r cyhoedd glywed am y gwaith
ymchwil diweddaraf trwy gyflwyniadau, teithiau
o gyfleusterau ymchwil a gweithgareddau
rhyngweithiol.
Llynedd, cafodd cleifion a’u teuluoedd a fynychodd
glinigau yng Nghanolfan Ganser Felindre eu hannog
i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau
a llenwi holiadur. Yn Ysbyty Athrofaol Cymru,
cynhaliwyd diwrnod agored yn y Cyfleuster Ymchwil
Glinigol, a chynhaliwyd ymgyrch ar y cyfryngau
cymdeithasol trwy gydol yr wythnos cyn 20 Mai er
mwyn hyrwyddo pwysigrwydd ymchwil canser.
Cyrraedd:
• Daeth cleifion, eu teuluoedd, ymchwilwyr labordy,
nyrsys a staff eraill (tua 50 i gyd) i gael taith o
gwmpas y cyfleusterau
• Llenwyd 80 arolwg yn Felindre, a chymerodd nifer
llawer uwch ran yn y gweithgareddau
• Cyrraedd cynulleidfa ehangach ar y cyfryngau
cymdeithasol
Effaith:
• Cyfle i addysgu pobl ac i godi ymwybyddiaeth am
y gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd
• Annog cleifion i ofyn i’w Clinigydd am y cyfleoedd
am Dreialon Clinigol
• Rhagor o gyfleoedd rhwydweithio i ymchwilwyr

• Roedd modd i ddisgyblion a myfyrwyr oedd yn
bresennol archwilio eu hopsiynau o ran gyrfaoedd
• Hyrwyddo cydweithrediad rhwng Canolfan wedi’i
hariannu gan Lywodraeth Cymru a’r sector
elusennol.

Taclo Canser Gyda’n Gilydd
Fel ffordd arloesol o roi gwybodaeth i’r cyhoedd,
cynhaliodd Partneriaeth Canser Cymru ddigwyddiad
hwyliog, diddorol ac ysbrydoledig yng nghanol
Caerdydd fis Tachwedd y llynedd. Y nod oedd
amlygu a chodi ymwybyddiaeth yr ymchwil,
gwasanaethau a gofal canser rhagorol sydd ar gael
yng Nghymru.
Cynhaliwyd y digwyddiad yn yr Hen Lyfrgell, a
chydweithiodd ymchwilwyr o’r Isadran Canser
a Geneteg yn yr Ysgol Meddygaeth gyda nifer o
elusennau canser er mwyn darparu gwybodaeth am
atal, diagnosis cynnar, triniaeth a chymorth, trwy
gyfrwng sgyrsiau.
Roedd stondinau rhyngweithiol yno, a alluogodd
aelodau’r cyhoedd i ddysgu am waith ymchwil
presennol mewn meysydd fel ‘Trawsnewid triniaeth
canser trwy waith ymchwil arloesol,’ y newyddion
diweddaraf o’r Uned Treialon Clinigol a chyfle
ymarferol i ‘Greu Firws Oncolytig’.
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Cyrraedd:
• Daeth 23 o sefydliadau i’r digwyddiad, gan
weithio gyda’i gilydd i gyrraedd nod cyffredin
• Daeth dros 100 o aelodau’r cyhoedd i’r
digwyddiad
• Cafodd aelodau’r cyhoedd gyfle i gwrdd ag
ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol lleol ym
maes canser a sgwrsio gyda nhw
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o
ymchwil canser clinigol sylfaenol a’i heffaith
• Hyrwyddo atal canser a negeseuon am ffyrdd
iachus o fyw
• Rhwydweithio rhwng ymchwilwyr, gweithwyr
proffesiynol, gofalwyr, cefnogwyr a chleifion
• Arddangos gwaith ymchwil ac arfer da rhagorol yn
lleol

Y Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog
Mae’r Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog (CBS)
yn Gyfleuster Technoleg Prifysgol Caerdydd wedi’i
ardystio i lefel ISO 9001:2015. Mae wedi’i leoli yng
Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, ac mae
ei gylch gwaith yn cwmpasu’r Coleg cyfan, ac mae’n
rhan o’r Bartneriaeth Arloesi Clinigol rhwng Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd. Un
o weithgareddau allweddol y CBS yw cynnal gwaith
prosiect gyda busnesau ar sail contract a hwyluso
cysylltiadau rhwng ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd a
diwydiant.
Y tu hwnt i’r gweithgareddau ymgysylltu hyn, mae
CBS hefyd yn croesawu cwmnïau i’w labordai, ac ar
hyn o bryd, mae’n cynnal TeloNostiX, sef cwmni sy’n
deillio o Brifysgol Caerdydd. Mae CBS wedi cael ei
ddewis o gynnal TeloNostiX fel bod modd i’r cwmni
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elwa ar arbenigedd ac achrediad CBS ym maes
Rheoli Ansawdd.
Mae TeloNostiX wedi datblygu offeryn prognostig
sy’n helpu clinigwyr a chleifion i ddeall yr
anghenraid tebygol am driniaeth, a dewis y cwrs
mwyaf priodol. Gall y prawf ragweld canlyniad
mathau cyffredin o ganser fel canser y fron a
Lewcemia Lymffositig Cronig (LLC). Mae’n seiliedig
ar ddadansoddi hyd telomerau - capiau sydd ym
mhennau cromosomau sy’n amddiffyn gwybodaeth
genetig rhag niwed ac mae’n cael ei alw yn
Ddadansoddiad Hyd Telomer Unigol (STELA).
Mae’r rhyngweithiad rhwng CBS a TeloNostiX yn
cynrychioli enghraifft dda o weithgarwch ymgysylltu
CBS gyda chwmnïau ac wrth hwyluso cyrhaeddiad
ac effaith gweithgarwch ymchwil Caerdydd. Hefyd,
enillodd TeloNostiX Wobr ‘Barn y Bobl’ yn 20fed
seremoni Gwobrau Arloesi ac Effaith Prifysgol
Caerdydd yn 2018.
Cyrraedd:
• Cleifion, ymchwilwyr, clinigwyr ac, yn y pen draw,
myfyrwyr meddygaeth
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth o’r ffordd y mae ymchwil yn
parhau i newid a gwella
• Galluogi cleifion canser a chlinigwyr i wneud
penderfyniadau mwy gwybodus am driniaethau
• Defnyddio ymchwil i fynd i’r afael â heriau yn y
gymdeithas
• Cysylltu masnach gyda’r byd academaidd a chreu
newidiadau cadarnhaol a thwf economaidd.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chynnwys y Cyhoedd mewn Gwaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
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Ymgysylltiad a Chyfranogiad Cyhoeddus yn yr Isadran Meddygaeth Seicolegol a Gwyddorau Clinigol (DPMCN)
Mae’r DPMCN yn cynnal nifer o grwpiau, gan gynnwys Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig,
Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol,
yr Uned Cyweirio’r Ymennydd a Therapiwteg Mewngreuanol, a’r Sefydliad Ymchwil Dementia.
Nod gwaith ymchwil yr Isadran yw deall y
mecanweithiau sylfaenol sy’n sail i anhwylderau
niwrolegol a seiciatrig mawr yn well, gan gynnwys
sgitsoffrenia, anhwylder deubegynol, ADHD, clefyd
Alzheimer a chlefyd Huntington.

Mae ffocws mawr ar eneteg a genomeg ond
hefyd ddiddordeb mewn delweddu’r ymennydd,
epidemioleg, modelau anifeiliaid a bioleg celloedd.
Enghreifftiau o Astudiaethau Achos:

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd
Meddwl (NCMH)
Un o fentrau’r NCMH yw PAR, sef Grŵp Cynnwys y
Cyhoedd a sefydlwyd yn 2009 yn wreiddiol. Mae
hyn yn rhoi llais i bobl â phrofiad byw wrth lywio
gwaith ymchwil iechyd meddwl mewn partneriaeth
ag ymchwilwyr.
Ers ei sefydlu, mae’r grŵp wedi profi llwyddiannau,
gydag unigolion yn trefnu gweithdy a edrychodd
ar flaenoriaethau ymchwil ar gyfer defnyddwyr
gwasanaethau iechyd meddwl, unigolion yn
ymgymryd â swyddi ymgynghorol mewn prosiectau
ymchwil, ac un aelod yn mentro ar ei PhD ei hun.
Cyrraedd:

• Mynd i ddigwyddiadau lle anogir pobl i gymryd
rhan mewn ymchwil

Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac
Iechyd Meddwl (NMHRI)
Bob blwyddyn, mae’r NMHRI yn cynnal Brain
Bee Cymru, digwyddiad blynyddol sy’n seiliedig
ar y Brain Bee Rhyngwladol, cystadleuaeth
niwrowyddoniaeth ddielw a ariennir gan Dr. Norbert
Myslinski.
Nod y Brain Bee yw cymell pobl ifanc i ddysgu mwy
am yr ymennydd na’r hyn sy’n gyffredin o fewn
cwricwlwm Bioleg Safon Uwch ac i'w hysbrydoli i
ystyried gyrfa mewn niwrowyddoniaeth.
Mae’n cynnwys cymysgedd o waith labordy
ymarferol, clipiau fideo ac ymarferion ysgrifenedig
a fydd yn annog myfyrwyr i ddysgu mwy am un
o strwythurau mwyaf cymhleth y bydysawd – yr
ymennydd dynol.

• Clinigwyr, myfyrwyr ac ymchwilwyr sy'n ymwneud
â gwaith ymchwil Iechyd Meddwl

Bob blwyddyn, mae timau o hyd at 10 myfyriwr o
nifer o ysgolion a cholegau yn cystadlu mewn cyfres
o heriau a phrofion ysgrifenedig amlddewis. Bydd
yr ysgol neu'r coleg â’r sgôr uchaf yn derbyn tarian
Brain Bee Cymru, gyda gwobrau o dalebau gwerth
£50, £25 a £10 i fyfyrwyr safle 1af, 2il a 3ydd.

Effaith:

Cyrraedd:

• Cwrdd ag ymchwilwyr a chreu syniadau ymchwil

• Plant ysgol ledled De Cymru sy’n astudio Lefel AS
Bioleg

• Aelodau’r cyhoedd yn ardal De Cymru, yn enwedig
rhai sydd â chyflwr neu sy’n perthyn i rywun sy’n
dioddef o gyflwr y mae’r NCMH yn ymchwilio iddo.

• Rhoi adborth am gynigion ymchwil a cheisiadau
am grantiau

Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth plant ysgol o sut mae’r
ymennydd yn gweithredu
• Cyfle i blant ysgol siarad â myfyrwyr PhD ac
ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd am yrfa
mewn niwrowyddoniaeth

Ymgysylltu â’r Cyhoedd a Chynnwys y Cyhoedd mewn Gwaith Ymchwil yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
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Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig (MRC CNGG)
Ysgol Haf mewn Ymchwil Anhwylderau’r Ymennydd
Gŵyl y Cyngor Ymchwil Meddygol
Mae Ysgol Haf CNGG MRC yn gwrs blynyddol
sy'n para pedwar diwrnod. Bob blwyddyn mae’n
croesawu mwy na 40 o gyfranogwyr, gan roi’r cyfle
iddynt ddysgu am ymchwil arloesol ar anhwylderau’r
ymennydd.
Mae’r ysgol yn cynnal areithiau gan rai o ymchwilwyr
blaenllaw y meysydd seiciatreg a niwrowyddoniaeth,
gan gynnwys yr Athro Syr Mike Owen a’r Athro
Michael O’Donovan.
Mae’r cwrs, sydd ar agor i hyfforddeion a
gwyddonwyr anghlinigol, yn gyfle gwych i’r rheini
sydd â diddordeb mewn symud i’r maes genomeg
a geneteg niwroseiciatrig neu’r rheini sydd am gael
cyflwyniad i ymchwil ar anhwylderau’r ymennydd.

Cynhaliwyd Gŵyl y Cyngor Ymchwil Meddygol am y
drydedd flwyddyn ar 14 – 24 Mehefin 2018.
Cynhaliwyd Gŵyl y Cyngor Ymchwil Meddygol yng
Nghymru, Lloegr a’r Alban, ar-lein ac yn Affrica, lle
roedd ystod eang o weithgareddau cyhoeddus rhad
ac am ddim yn cynnwys gwyddonwyr o sefydliadau
ymchwil, gan gynnwys unedau, canolfannau a
sefydliadau’r Cyngor, yn arddangos gwaith ymchwil
a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Meddygol
Yng Nghaerdydd, cynhaliodd Canolfan y Cyngor
Ymchwil Feddygol ffair wyddonol yn y DEPOT, a
chrëwyd digwyddiad newydd cyffrous, a addasodd
gemau traddodiadol i adlewyrchu’r meysydd
ymchwil, gan gynnwys Bachu Hwyaden, ‘Play your
Genetic Cards Right’, golff mini a Jenga anferthol.
Roedd y noson hefyd yn cynnwys sgyrsiau ar
geneteg a sgitsoffrenia, cwsg ac iechyd meddwl,
niwroddelweddu a sglerosis ymledol.

Cyrraedd:
• Aelodau’r cyhoedd o Gaerdydd a’r fro (82 o bobl
yn bresennol)
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth o gyflyrau amrywiol,
gan gynnwys anhwylder pryder ôl-drawma,
sgitsoffrenia a sglerosis ymledol
• Codi ymwybyddiaeth o amrywiaeth o dechnegau
ymchwil gan gynnwys gwahaniaethu bôn-gelloedd
a golygu genynnau CRISPR
• Treialu nifer o weithgareddau newydd a ellir
eu hail-ddefnyddio ar gyfer cynulleidfaoedd
gwahanol

Yn ogystal ag areithiau, mae’r cwrs yn cynnwys
arddangosiadau a sesiynau rhyngweithiol ar
amrywiaeth o bynciau seiciatreg, niwroleg a
niwrowyddoniaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:
•Niwroddelweddu
•Epidemioleg seiciatrig
•Geneteg ac epigeneteg
•Arddangosiadau dilyniannu trosiant uchel

•Trin bôn-gelloedd
•Asesu ffenotypig
•Moeseg mewn ymchwil genetig
Mae yna hefyd weithdai yn cynnig gwybodaeth a
chyngor ar yrfaoedd gwyddonol a chymrodoriaethau
academaidd, a chyfle i fyfyrwyr, gwyddonwyr a
chlinigwyr ddod ynghyd a rhannu eu gwybodaeth a
thrafod posibiliadau ar gyfer cydweithio.
Mae’r ysgol haf wedi croesawu pobl o bedwar ban
byd; gyda phobl yn teithio’r holl ffordd o Ganada a’r
Unol Daleithiau yn y gorffennol.
Cyrraedd:
• Gweithwyr iechyd proffesiynol ac ymchwilwyr
newydd gymhwyso o bedwar ban byd, yn ogystal
â mynychwyr mewn swyddi uwch sy’n awyddus i
newid cyfeiriad eu gyrfa. (38 o bobl yn bresennol)
Effaith:
• Codi ymwybyddiaeth o’r gwaith ymchwil a gynhelir
yn MRC CNGG yng Nghaerdydd.
• Cyfle i hysbysebu’r ganolfan i ddarpar-fyfyrwyr PhD.

Diweddglo
Mae’r adroddiad hwn yn amlygu’r dulliau niferus ac amrywiol o
ymgysylltu â’r cyhoedd a’u cynnwys trwy gydol yr Ysgol Meddygaeth,
gan ddangos ei ymrwymiad i gyflawni is-strategaeth Cenhadaeth
Ddinesig Ffordd Ymlaen y Brifysgol.
Mae effaith barhaus y gweithgareddau hyn yn galluogi’r Ysgol
Meddygaeth i barhau i gadw mewn cysylltiad â’r cyhoedd ynghylch y
gwaith ymchwil parhaus a gynhelir, ac mae’n annog cynnydd parhaus
yn y nifer eang ac amrywiol o aelodau’r cyhoedd sy’n cymryd rhan yng
ngwaith ymchwil yr Ysgol, gan amlygu meysydd anghenion cleifion a
helpu i lywio cyfeiriad gwaith ymchwil yn y dyfodol.
Hefyd, cydnabyddir bod ein gwaith ymgysylltu gydag ysgolion cynradd
ac uwchradd ledled Cymru yn helpu athrawon i wella eu cyflawniad
addysg trwy gyffroi plant am wyddoniaeth a dod â theori yn fyw.
Rhagwelir y bydd hyd a lled y gweithgarwch ar y cyd yn parhau
i ddatblygu, gan greu effaith ymchwil o ansawdd uchel i’r Ysgol
Meddygaeth, yn ogystal chyflawni targedau blaenoriaeth ychwanegol
gan gynnwys cynyddu faint o fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n
gwneud cais i astudio meddygaeth yng Nghymru.
I ddysgu mwy am ein gwaith ymgysylltu a chynnwys, cysylltwch â;

medicengagement@caerdydd.ac.uk

