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Mynd i’r afael
â blaenoriaethau
gofal iechyd
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Y modiwl
Anghydraddoldebau ac
Iechyd Gwledig
Cyflwyno’r rhaglen Llwybr
Addysg Gymunedol a
Gwledig (CARER).
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Dysgu yw thema’r rhifyn hwn sy’n
trafod amryw ddatblygiadau arloesol
yn ein rhaglenni addysg feddygol
megis sefydlu rhaglen CARER (Llwybr
Addysg Gymunedol a Gwledig), cynnig
cyfle i fyfyrwyr BSc Ffarmacoleg
Feddygol dreulio 12 mis mewn swydd
broffesiynol ac ehangu cwrs BSc Gofal
Brys, cyn Ysbyty a Diymdroi.
Mae’n gyfnod cyffrous i addysg feddygol
ac Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
wrth fabwysiadu newidiadau arloesol sy’n
rhoi gwell gofal i gleifion wrth wraidd ein
mentrau i gyd. Rwy’n falch bod Prifysgol
Caerdydd (Meddygaeth Glinigol) ymhlith
75 gorau’r byd yn ôl Tabl Academaidd
Prifysgolion y Byd 2018.

Yr Athro Siladitya Bhattacharya
Deon Ysgol Meddygaeth

Modiwl Anghydraddoldebau ac Iechyd
Gwledig sydd ‘Yn y Sbotolau’ y rhifyn hwn
– cyflwynwyd y modiwl fis Medi 2017 yn
rhan o gwrs BSc Epidemioleg Glinigol.
Ysgol Meddygaeth Caerdydd a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Cwm Taf luniodd y modiwl
dewisol hwnnw ar y cyd er mwyn mynd i’r
afael ag amryw anghydraddoldebau iechyd

mewn cymunedau difreintiedig yn ogystal
â helpu i ddenu a chadw proffesiynolion
meddygol mewn ardaloedd o’r fath (un o
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru).
Rydyn ni’n tynnu sylw at lawer o’n mentrau
ar gyfer ehangu cyfranogiad megis un mae
myfyrwyr yn ei harwain, Cynllun Mentora
Ehangu Mynediad i Feddygaeth, sy’n helpu
disgyblion ledled Cymru i baratoi ceisiadau
a chyfweliadau ysgol feddygol. Mae sgwrs
gyda Nick Bullock a enillodd ei radd yma
yn 2013 ac sydd bellach yn Gymrawd Trac
Academaidd Clinigol Cymru ac yn feddyg
wroleg ym Mhrifysgol Caerdydd a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.
Yn olaf, cofiwch fod y cylchgrawn ar gael ar
ffurf electronig i gynfyfyrwyr yr ysgol ac, felly,
rhowch wybod inni os yw’ch cyfeiriad ebost
wedi newid.

Diweddaru’ch manylion:
www.caerdydd.ac.uk/alumni-update
Gobeithiaf y byddwch chi’n mwynhau
darllen y rhifyn hwn – pob dymuniad da
ichi ar gyfer 2019.

Y diweddaraf am y cwrícwlwm
Mae mor brysur ag erioed yn y
Ganolfan dros Addysg Feddygol.
Hoffen ni ofalu bod arloesedd bob
amser wrth baratoi ein portffolio
dysgu ar gyfer ei gyflwyno.
Mae addysg feddygol ledled y byd yn newid
drwy’r amser ac mae gwahanol ddulliau
cyflenwi yn cyd-fynd â dyheadau myfyrwyr,
cleifion a threfnau gofal iechyd o ran gofalu
am gleifion yn well. Ar ben hynny, gan fod
pryderon ynglŷn â denu a chadw’r gweithlu
clinigol yng Nghymru a’r deyrnas gyfan,
rhaid inni ystyried sut y gall dulliau paratoi
pobl ar gyfer gwaith clinigol ar ôl graddio
helpu i leddfu’r anawsterau hynny. Nid dim
ond trwy gynyddu nifer y myfyrwyr meddygol
y gallwn ni ddatrys ein problemau - mae
angen dyfeisio ffyrdd arloesol o gynnig
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gwahanol brofiadau i fyfyrwyr fel y bydd
cyfleoedd newydd i feddygon ymgysylltu â
chymunedau annigonol eu gwasanaethau
ym maes gofal iechyd.
I’r perwyl hwn, rydyn ni wedi dechrau
partneriaeth gyffrous â Phrifysgol Bangor fel
y bydd modd i 20 myfyriwr meddygol gael
eu hyfforddi yn y gogledd trwy gwrícwlwm
a chyfadran C21 Prifysgol Bangor, Prifysgol
Caerdydd a byrddau iechyd prifysgol y
rhanbarth. Wrth gwrs, mae nifer sylweddol o
fyfyrwyr yn treulio peth amser yn y gogledd
eisoes yn ystod eu cyrsiau, ac maen nhw’n
rhoi gwerthusiadau rhagorol o’u profiadau
yn sefydliadau’r GIG yno. Mae’r cyfle i gynnig
addysg barhaus o dan adain goruchwylwyr
clinigol ac academaidd, meithrin
cysylltiadau dysgu cryfach a hwyluso rhagor
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o adborth a datblygiad personol mewn
carfan fechan, fodd bynnag, yn un na allen
ni fethu â manteisio arno.
Trwy ddefnyddio tystiolaeth o bob cwr o’r
byd, a’n harbenigedd yng nghwrícwlwm
C21, byddwn ni’n creu profiad ardderchog i
fyfyrwyr ar y cyd â’n cyfatebion yn y gogledd.
A barnu yn ôl adborth ein myfyrwyr sy’n
ymwneud â Llwybr Addysg Gymunedol a
Gwledig (CARER), dylai pawb sy’n credu
y byddai’n dysgu’n well trwy gyrsiau mwy
pwrpasol ffynnu yno a bod yn glinigwr
rhagorol maes o law. Bydda i’n rhoi rhagor
o wybodaeth am hyn yn ystod proses
cyflwyno’r rhaglen.
Yr Athro Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Cysylltwch â ni: 029 2074 6735

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine

Sgwrs gyda cynfyfyriwr
Nicholas Bullock BSc, (MBBCh 2013), MRCS

Cynghorion Nick
i fyfyrwyr:

Mae Nick yn Gymrawd Trac Academaidd Clinigol Cymru ac yn
arbenigwr wroleg ym Mhrifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro. Ar hyn o bryd, mae Nick yn astudio ar gyfer PhD
yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop gan geisio lleddfu
cancr aeddfed y prostad trwy gryfhau effaith atalyddion PARP.
fydd yn eich diffinio, ond eich ffordd o
ymdopi â methu.”

Dyma ddiwrnod arferol i Nick: “Dechrau gyda
chyfarfod labordy neu drafodaeth anffurfiol
ac, wedyn, bydda i’n cynnal arbrofion yn y
labordy. Efallai y bydda i’n hwyluso darlith
i fyfyrwyr meddygol yn y prynhawn ac
yn treulio’r noson ar ddyletswydd. Mae’r
pontio rhwng gwaith clinigol a’r labordy yn
ymestynnol ond does dim amheuon gyda
fi y bydd yn werthfawr iawn i’m datblygiad
personol a phroffesiynol.”
Ar ôl graddio, symudodd Nick o Gaerdydd
i Fryste i ymgymryd â rhaglen sylfaen
academaidd. Meddai: “Er bod pryderon
gyda fi am symud i fro ac ysbyty newydd,
cwrddais â rhai pobl wych a datblygu’n
aruthrol yno. Ar ôl rhai blynyddoedd yn
fyfyriwr yn GIG Cymru, roedd yn fuddiol
gadael er mwyn profi sefydliad, trefn ac
isadeiledd gwahanol. Ar ben hynny, roedd
modd pwyso a mesur holl fanteision byw
a gweithio yng Nghymru ac, o ganlyniad,
penderfyniad fy ngwraig a minnau oedd
dychwelyd.”
Ar ôl dod yn ôl i Gymru, cymerodd Nick ran
mewn hyfforddiant llawfeddygol craidd,
wroleg ei thema, rhwng Ysbyty’r Tywysog
Siarl, Ysbyty Brenhinol Morgannwg,
Ysbyty Treforys ac Ysbyty Athrofaol Cymru.
Meddai: “Defnyddiais y ddwy flynedd hynny
i feithrin medrau llawfeddygol sylfaenol,
sefyll arholiadau’r aelodaeth a chryfhau
fy mhortffolio academaidd. Ar ôl yr
hyfforddiant, cyflwynais gais llwyddiannus
am gymrodoriaeth WCAT. Os oes unrhyw
wers i’w dysgu yn sgîl fy ngyrfa fer hyd yma,
dyfalbarhau yn wyneb ‘methiant’ tybiedig
fyddai honno. Mae meddygon braidd yn
gyfarwydd â llwyddiant ond dywedodd fy
hen oruchwyliwr unwaith nad y llwyddiant

Fe roes Nick nifer o resymau dros ddewis
astudio ym Mhrifysgol Caerdydd: “O
safbwynt academaidd, roedd sgôr Prifysgol
Caerdydd yn uchel ym maes meddygaeth.
Cynigiodd y cwrs nifer o elfennau oedd
yn addas ar gyfer fy ffordd o ddysgu
hefyd, megis dadelfennu cyrff yn llwyr a
strwythur y cwrícwlwm traddodiadol. O ran
cymdeithasu, roedd Prifysgol Caerdydd a
dinas Caerdydd yn ddeniadol iawn. Mae
holl fanteision astudio mewn prifddinas
megis achlysuron cerddorol a chwaraeon
mawr, heb orfod byw mewn dinas enfawr o
dan ei sang megis Llundain. Roeddwn i’n
ddigon ffodus i gael cynigion o bedair ysgol
feddygol ond Caerdydd oedd fy mhrif ddewis
- penderfyniad cwbl gywir.”
Dyma Nick yn hel atgofion melys am ei
gyfnod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd: “Pe bai
rhaid dewis un, diwrnod y graddio fyddai. Ar
ôl yr holl heriau academaidd, emosiynol a
chymdeithasol roedden ni wedi’u hwynebu
dros y blynyddoedd blaenorol, roedd yn dda
bod mewn sefyllfa i gydnabod ein llwyddiant
a mynegi ein diolchgarwch i’n teuluoedd
a’n cyfeillion am ein cefnogi ar hyd y ffordd.
Roedd yn gyfnod llawn cyffro a disgwyl
nerfus hefyd, wrth feddwl am yr hyn oedd
o’n blaenau yn feddygon yn y GIG.”
Ynglŷn â chyfraniad Ysgol Meddygaeth
Caerdydd at ei lwyddiant, meddai Nick:
“Trwy roi fy hyfforddiant meddygol sylfaenol,
sawl cyfle i gynnal ymchwil a’r gallu i symud
i Goleg Imperial Llundain ar gyfer cwrs BSc,
mae Prifysgol Caerdydd wedi fy ngalluogi i
feithrin y medrau a’r profiad angenrheidiol
i ddechrau gyrfa llawfeddyg wrolegol
academaidd. Cwrddais â’m gwraig yn ystod
fy amser yn fyfyriwr yng Nghaerdydd hefyd,
yn ogystal â rhai pobl o’r radd flaenaf sy’n
gyfeillion agos o hyd. Heb eu cymorth a’u
cefnogaeth, fuasai dim modd cyflawni’r
lwyddiannau eraill.”

“Mwynhau’r presennol ychydig yn
hytrach na chanolbwyntio’n llwyr
ar weithio ar gyfer y dyfodol. Yn
aml, bydd myfyrwyr meddygol a
meddygon yn anelu at ‘lwyddiant’
yn y dyfodol ar draul mwynhad yn
y presennol; ‘boddhad gohiriedig’
fel y’i gelwir. Pan ddechreuwch chi
waith clinigol, fodd bynnag, dewch
chi’n ymwybodol o natur amharhaol
bywyd a phwysigrwydd mwynhau pob
eiliad ar y ffordd, yn arbennig eich
blynyddoedd yn fyfyriwr.”
“Gwneud y gorau o’r cyfleoedd sydd ar
gael i chi. Mynd i’r gynhadledd honno
sydd o ddiddordeb ichi a chyflwyno’r
papur hwnnw nad oeddech chi o’r farn
y byddai’n werth ei ddarllen. Mae’r
pethau hynny’n haws nag rydych chi’n
tybio ac yn haws o lawer i fyfyriwr na
meddyg iau na fydd ganddo gymaint
o amser rhydd nac arian i dalu ffioedd
sylweddol.”

Dyma bedwar gair Nick
i ddisgrifio Ysgol
Meddygaeth Caerdydd:

Croesawgar
Amryfal
Ymaddasol
Blaengar

“Dros y blynyddoedd diwethaf hyn, rwyf i
wedi gweld meddygaeth yng Nghaerdydd yn
mynd o nerth i nerth. Does dim amheuon
gyda fi y bydd y sefydliad hwn yn parhau i
roi meddygon medrus a thosturiol i Gymru,
y Deyrnas Gyfunol a’r byd ehangach am
ganrifoedd i ddod a bydda i bob amser yn
falch o fod yn un o’i raddedigion.”
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O dan y sbotolau:
Modiwl Anghydraddoldebau ac Iechyd Gwledig
Cwrs Ymsang BSc Epidemioleg Glinigol
A’r GIG wrthi’n dathlu ei
ben-blwydd yn 70 oed, yn
y flwyddyn y bu Dr Julian
Tudor Hart farw, mae
anghydraddoldebau iechyd
yn parhau i ymehangu yn y
gwledydd cefnog a thlawd
fel ei gilydd.

Carfan 2017 yn cyflwyno eu posteri ar ddiwrnod olaf y modiwl fis Mai 2018. Rheng ôl, o’r chwith i’r dde: Anju Sharma, Alyssa Ralph, Kirsty Anderson, Jessica Webber,
Ainsley Richards. Rheng flaen, o’r chwith i’r dde: Vidhi Unadkat, Lopa Banerjee.

Roedd Julian Tudor Hart yn feddyg teulu yng
nghymoedd y de lle y nododd Ddeddf y Gofal
Gwrthgyfartal, ‘mae argaeledd gofal meddygol
da yn tueddu i amrywio’n wrthgyfartal yn
ôl faint mae’i angen ar y boblogaeth o dan
sylw’. Mae adroddiad Syr Michael Marmot
yn dweud bod trigolion ardaloedd mwyaf
difreintiedig y deyrnas yn tueddu i fyw tua
10 mlynedd yn llai na phobl yr ardaloedd
eraill. Mae llawer o fentrau arloesol yn mynd
rhagddynt yn y GIG i gywiro hynny. Mae
Modiwl Anghydraddoldebau ac Iechyd Gwledig
yn enghraifft o ymdrechion Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd i’w leddfu.

Pam mae’r modiwl wedi’i lunio?
Mae mwy a mwy o dystiolaeth o’r modd
y gall gwasanaethau iechyd helpu i wella
deilliannau ym maes iechyd. Er bod Coleg
Brenhinol y Meddygon Teulu a Choleg
Brenhinol y Ffisigwyr wedi cyhoeddi
adroddiadau am rôl meddygon ynglŷn â
lleddfu anghydraddoldebau, does dim
cynghorion eglur ar gwrícwlwm myfyrwyr
meddygol. Mae’n anos cynnal gwasanaethau
yn ardaloedd difreintiedig a gwledig Cymru
am fod problemau mawr ynghylch denu
a chadw staff yno, ac mae hynny’n un o
flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.
Ysgol Meddygaeth Caerdydd a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Cwm Taf sy’n cynnal y modiwl ar y
cyd i annog myfyrwyr meddygol i gymharu
eu profiad o gymhlethdodau cynnig gofal
iechyd mewn amryw fröydd megis Cwm Taf,
Powys a chanol Caerdydd, a’r gobaith yw y
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byddan nhw’n fwy ymwybodol o gyd-destun
cymdeithasol iechyd ac yn dewis gweithio
mewn ardaloedd o’r fath o ganlyniad.
Yn ôl tystiolaeth o ysgolion meddygol
gwledydd megis Awstralia, Canada a’r Unol
Daleithiau, mae modd denu rhagor o bobl
i ardaloedd difreintiedig a gwledig trwy roi
cyfle iddyn nhw fwrw tymor yno. Felly, mae
cyfleoedd i fyfyrwyr gael profiad o waith
mewn ardaloedd o’r fath yn elfen allweddol
ynglŷn â meithrin carfan o feddygon ifanc
fydd yn arwain y maes hwn yn y pen draw.

Cynnwys y modiwl
Cyflwynwyd y modiwl yn un dewisol yng
nghwrs ymsang BSc Epidemioleg Glinigol
fis Hydref 2017, ac mae’r ail garfan
(chwe myfyriwr) yn ei astudio ar hyn o
bryd. Mae’n gyfuniad o wersi ystafell
ddosbarth (yng Nghanolfan Academaidd
Keir Hardie, Merthyr Tudful, yn bennaf) ac
ymweliadau addysgol â chyfleusterau gofal
iechyd yng Nghwm Taf, Powys, Caerdydd
a Bro Morgannwg.
Mae’r gwaith yn yr ystafell ddosbarth yn
cynnwys darlithoedd, cylchoedd trafod
a sesiynau arfarnu rhyngweithiol wedi’u
hwyluso gan arbenigwyr a phroffesiynolion
o fri yn y maes. Mae’r sesiynau hynny’n
tynnu sylw myfyrwyr at effaith amddifadedd
cymdeithasol a thlodi gwledig ar iechyd
cymunedau, gan gynnwys grwpiau sy’n
agored i niwed gan eu bod yn arbennig
o agored i anghydraddoldebau iechyd
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(trigolion bröydd uchel eu hamddifadedd,
yr henoed, pobl o dras leiafrifol, teithwyr,
cymuned LGBT+, y digartref, poblogaeth
y carchardai, mewnfudwyr a ffoaduriaid).
Bydd y myfyrwyr yn dechrau deall pam
mae’n anodd cael gafael ar ofal iechyd
yno, goblygiadau anawsterau denu staff
a ffyrdd newydd o gynnig gofal iechyd
yn ogystal ag ystyried pethau a allai
leddfu anghydraddoldebau iechyd lleol,
cenedlaethol a byd-eang.
Elfen olaf y modiwl yw bore cyflwyno posteri
lle y bydd myfyrwyr yn cyflwyno gwaith wedi’i
seilio ar eu profiadau gerbron eu cyfoeswyr
a’r rhai sy’n ymwneud â hwyluso’r modiwl.

Arwyddion llwyddiant
Mae’n aneglur a fydd y modiwl hwn yn
dylanwadu ar ddewisiadau gyrfaol y
rhai sy’n cymryd rhan ynddo, ond mae’r
arwyddion cynnar yn dda. Mae adborth
gan y garfan gyntaf o fyfyrwyr yn addawol.
Dywedon nhw eu bod yn fwy ymwybodol
o effaith problemau seicogymdeithasol
ar iechyd bellach trwy siaradwyr ysgogol
ac ymweliadau addysgol. At hynny,
mae’r modiwl wedi peri i rai ailystyried eu
huchelgeisiau gyrfaol a dewis arbenigo ym
meysydd iechyd y cyhoedd a meddyg teulu.
Dywedodd arholwr allanol y cwrs gradd fod
y modiwl yn ‘un cyffrous i fyfyrwyr, a roes
adborth cadarnhaol ac ysgogol iawn amdano
eleni. Roedd cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu
wedi’u cryfhau trwy ymweliadau addysgol a
siaradwyr arbenigol yn y modiwl hwn.’

Cysylltwch â ni: 029 2074 6735

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine

Mae Llywodraeth Cymru yn diolch i…
…Brifysgol Caerdydd am godi dyheadau yng Nghymru
Mae Ysgol Meddygaeth
Caerdydd wedi cofleidio ei
chenhadaeth ddinesig trwy
raglen gyffrous o fentrau
ymgysylltu ag ysgolion ar gyfer
ysgogi dyheadau disgyblion
ledled Cymru a gwella eu
cyrhaeddiad addysgol.
Anfonodd Ysgrifennydd y Cabinet dros
Addysg, Kirsty Williams AM, lythyr at ein
His-Ganghellor, yr Athro Colin Riordan,
yn ddiweddar i gydnabod gwaith dyfal a
chyfraniad gwerthfawr y Brifysgol ynghylch
helpu disgyblion mwyaf addawol Cymru
i gyrraedd eu llawn dwf academaidd a
chryfhau eu dyheadau trwy Rwydwaith
Seren (menter mae Llywodraeth Cymru
wedi’i sefydlu i helpu’r disgyblion mwyaf
galluog ledled y wlad i ennill lleoedd mewn
prifysgolion o fri).
Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd wedi
neilltuo amser ac ymdrech ar gyfer
Rhwydwaith Seren, gan gynnal amryw
sesiynau ar gyfer rhieni ac athrawon,
gweithdai am ddatganiadau personol
(wedi’u seilio ar achosion blaenorol) a
seminarau cyfweliadau paratoadol.

Dywedodd Kirsty yn ei llythyr
fod “hyder pobl ifanc wedi
cynyddu yn sgîl y rhaglen, o
ran cyflwyno ceisiadau am
gyrsiau cystadleuol mewn
amryw brifysgolion a’u gallu
a’u haddasrwydd ar gyfer
cyrsiau o’r fath fel ei gilydd.
O ganlyniad, mae cyfleoedd
pellgyrhaeddol ar gael yma
yng Nghymru, yng ngweddill y
deyrnas a thramor.”
Yn ogystal â’n cyfraniad at Rwydwaith
Seren, mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd
yn helpu darpar fyfyrwyr ledled Cymru
trwy nifer o fentrau. Mae’r myfyrwyr yn
arwain Cynllun Mentora Ehangu Mynediad
i Feddygaeth, sy’n helpu disgyblion y 6ed
dosbarth i lunio ceisiadau a pharatoi ar
gyfer cyfweliadau yn ogystal â’u cynghori
ar sawl peth. Yn ystod ei flwyddyn gyntaf
ar waith (2017-18), cyrhaeddodd y cynllun
dros 200 o ddisgyblion mewn 26 o ysgolion
a cholegau. Mae hynny wedi digwydd o
ganlyniad i ymroddiad myfyrwyr meddygol

Disgyblion Blwyddyn 12 yn ystod ysgol haf yn Labordy’r Sgiliau Clinigol, Adeilad Cochrane

a’u gallu i deithio i ysgolion a cholegau
sy’n agos at y canolfannau lle maen nhw’n
bwrw tymor ledled y wlad. Mae un disgybl a
elwodd ar y cynllun, Megan Bone, yn astudio
ym mlwyddyn gyntaf y cwrs meddygaeth
bellach. Roedd Megan yn ddiolchgar iawn
am y cymorth roes y cynllun iddi.

Meddai: “Roedd y myfyriwr
meddygol a roes gynghorion i
mi o gymorth mawr ynghylch
llunio fy natganiad personol.
Roedd hi’n gefn wrth baratoi
ar gyfer y cyfweliad hefyd, yn
arbennig trwy fy helpu i roi
atebion hyderus a threfnus. Fi
yw’r cyntaf yn fy nheulu i fynd
i’r brifysgol ac, felly, roedd
y cymorth a roes y cynllun
a’r ysgol fel ei gilydd i mi yn
bwysig iawn.”
Mae codi dyheadau disgyblion y 6ed
dosbarth yng Nghymru yn hollbwysig i
strategaeth Ehangu Cyfranogiad Prifysgol
Caerdydd. Mae’r Brifysgol yn trefnu bob
blwyddyn ysgol haf lle y bydd dros 100
o ddisgyblion yn aros am dri diwrnod i
gael blas ar fywyd prifysgol yn ogystal â
sesiynau academaidd, gwaith tîm, gwaith
cyflwyno ac achlysuron cymdeithasol. Bydd
myfyrwyr meddygol yn cyfrannu at yr ysgol
haf gan ddefnyddio llawer o’r medrau maen
nhw’n eu meithrin yn ystod eu cyrsiau

megis cyfathrebu, arwain tîm ac ati. Bydd y
disgyblion yn treulio peth amser ar brosiect
ymchwil meddygol gan lunio posteri i’w
cyflwyno, dysgu medrau clinigol a meithrin
hyder. Bydd llawer o’r rhai fu yn yr ysgol
haf yn cyflwyno ceisiadau am astudio
meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gan
ragori yn fyfyrwyr meddygol ac, yn y pen
draw, ennill eu plwyf yn feddygon o safon.
Ymhlith mentrau eraill ar gyfer hyn o
agenda, mae cynllun Llysgenhadon MEDIC
sy’n galluogi ein myfyrwyr, ein staff a’n
cynfyfyrwyr i gynnal gweithdai cryfhau’r
cwrícwlwm a chymryd rhan mewn ffeiriau
gyrfaoedd a darlithoedd yn rhai o ysgolion
cynradd ac uwchradd Cymru. Mae
mentrau profiad gwaith Gwyddoniaeth
Fyw ym Maes Iechyd a Gwyddoniaeth
Iechyd yn cynnig i ddisgyblion Blwyddyn
12 gipolwg ar y wyddoniaeth sydd y tu ôl i
feddygaeth, hefyd. Ysgogwyd y Dr Kit Lam, a
raddiodd yn 2018, trwy ymweliad ag Ysgol
Meddygaeth Caerdydd. Meddai “Fe roes
menter Gwyddoniaeth Iechyd wir ddarlun
o’r agweddau gwyddonol sylfaenol sydd
wrth wraidd meddygaeth a’r gymdeithas
ehangach. Y peth amlycaf i mi oedd effaith
lesol ymchwil ar y cleifion. Gwyddoniaeth
Fyw ym Maes Iechyd oedd dechrau fy anelu
at yrfa academaidd glinigol.”

Rhagor o wybodaeth
I ddysgu rhagor am y mentrau,
anfonwch neges at
medicengagement@caerdydd.ac.uk
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Yn cyflwyno...
Rhaglen Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig (CARER)

Gan fod prinder difrifol meddygon yng Nghymru i ateb
galw cynyddol cleifion o ganlyniad i dwf y boblogaeth
a’r ffaith bod mwy a mwy o hen bobl ynddi, rydyn ni’n
cydweithio â dwy brifysgol arall i gynnal cynllun arbrofol ar
gyfer denu meddygon ifanc i’r gogledd a’r canolbarth.
Rydyn ni’n cynnal rhaglen CARER
(Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig)
ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol
Aberystwyth i roi cyfle i’n myfyrwyr meddygol
dreulio blwyddyn o’u haddysg mewn
meddygfeydd yn y gogledd a’r canolbarth
fel y byddan nhw’n cael profiad gwerthfawr
o gydweithio’n agos â chlinigwyr a chleifion
mewn amryw gymunedau.
Bydd y cynllun newydd yn dilyn arfer
bresennol y Brifysgol, sef gofalu bod
cyfleoedd i’w myfyrwyr meddygol dreulio
cyfnodau ledled y wlad mewn amrywiaeth
helaeth o ganolfannau a meysydd.
Dechreuodd y 12 myfyriwr cyntaf gymryd
rhan yn y rhaglen fis Medi 2018. Byddan
nhw’n cwblhau eu trydedd flwyddyn yn y
lleoedd hynny cyn dychwelyd i Gaerdydd
i orffen eu cyrsiau gradd.
Yn ystod y flwyddyn honno (eu Clerciaeth
Gyfun Hydredol neu LIC), bydd y myfyrwyr yn
astudio ar gyfer yr un deilliannau addysgol
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â’u cyfoedion yng Nghaerdydd, trwy’r un
cwrícwlwm arloesol, o dan adain tîm bychan
o arbenigwyr.

cwbl weithredol. At hynny, bydd y profiad
unigryw o fyw mewn cymuned wledig am
flwyddyn.

Dyma’r rhaglen gyntaf o’i bath yng Nghymru
a dim ond i fyfyrwyr meddygol y drydedd
flwyddyn mae ar gael ar hyn o bryd. Mae
sefydliadau addysgol ledled y byd yn cynnal
rhaglenni tebyg ers dros 15 mlynedd
bellach. Mae nifer o ddeilliannau buddiol
wedi’u nodi yn y rhaglenni hynny - e.e. mae’r
myfyrwyr yn deall anghenion y cleifion yn
well, mae’u medrau cyfathrebu yn well ac
mae’u perthynas â’r cleifion, eu cyd-fyfyrwyr
a phroffesiynolion iechyd yn gryfach.

Mae modd dilyn taith y myfyrwyr (dysgu
medrau clinigol, archwilio cleifion, dringo
mynyddoedd, rhedeg 50km ac ati) trwy
blogs.caerdydd.ac.uk/CARER. Mae rhai
myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn yr arbrawf
yn rhannu eu profiadau.

Trwy ymgynghori cyfochrog (gweld claf cyn
trafod ei achos gyda chlinigwyr), mae modd
gofalu bod pawb yn ymwneud â’r broses ac
yn gallu meithrin medrau diagnostig cryf yn
gyflymach o lawer. Trwy ddilyn claf i’r ysbyty,
ceir darlun unigryw o’i brofiad yng ngofal
y GIG, hefyd. Bydd myfyrwyr yn elwa trwy
weithio mewn timau meddygol datblygedig,
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Derbyn y garfan nesaf
Mae’r ysgol wedi trefnu i ragor o fyfyrwyr
a meddygfeydd gymryd rhan yn y rhaglen
arloesol hon yn 2019-20. I gael rhagor
o wybodaeth am y profiad dysgu unigryw
hwn, cysylltwch â
UGMEDICCARER@caerdydd.ac.uk

Cysylltwch â ni: 029 2074 6735

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine

Blogiau myfyrwyr rhaglen CARER
“Mae’n flwyddyn ers imi ofyn am ymuno
â rhaglen CARER a dydw i ddim yn difaru
hynny o gwbl! Gan fod y garfan nesaf
wrthi’n llunio eu ceisiadau bellach, roeddwn
i’n meddwl y byddai cipolwg ar hanfod y
rhaglen yn ddefnyddiol.
Bob dydd Llun, dydd Mawrth a bore
Mercher, bydda i yn y feddygfa. Ar ôl
cyrraedd am 9 o’r gloch, bydda i’n cyfarch
staff y dderbynfa ac yn cael dysglaid fel
arfer wrth ailddarllen amserlen y dydd.

BANGOR

Wythnos ym Mywyd
Myfyriwr CARER..…
Gan Ella Wooding
(Meddygaeth 2016 -)

Mae sesiynau’r bore rhwng 9 o’r gloch a
thua chanol dydd, a sesiynau’r prynhawn
rhwng 2.30 a 4.30 fel arfer. Gyda meddygon
teulu y bydda i gan amlaf. Mae pedwar
meddyg yn feddygfa, a bydd amryw sesiynau
gyda phob un - mae hynny’n ddefnyddiol am
fod cyfle i weld arddulliau gwahanol a phrofi
mathau gwahanol o ddysgu.
Yn ystod rhai sesiynau, bydda i’n gwylio’r
meddyg wrth ei waith ac yn gofyn cwestiynau
rhwng pob claf. Yn ddiweddar, rwyf i wedi
cyfuno’r gwylio â pheth holi ac archwilio
cleifion o dan adain y meddyg - mae hynny’n
ddefnyddiol iawn ac rwy’n well o lawer
ynghylch cofnodi hanes claf o ganlyniad!
Bydd cyfle i weld rhai cleifion ar fy mhen fy
hun ddwy neu deirgwaith yr wythnos, hefyd.
Rhaid cofnodi hanes y claf a’i archwilio yn
ôl yr angen cyn pen 20 munud. Wedi hynny,
bydda i’n rhoi’r nodiadau gerbron y meddyg
sy’n fy ngoruchwylio. Byddwn ni’n trafod
y dewisiadau o ran diagnosis a rheoli cyn
mynd i weld y claf gyda’n gilydd, gwirio’r
diagnosis, argymell unrhyw gyffuriau a’i
atgyfeirio lle bo angen.

ABERYSTWYTH

Ar ôl pedair wythnos yn Aberystwyth, mae’r
dref yn ddeniadol o hyd. Mae’r tywydd wedi
gwaethygu: stormydd wthiodd hanner cerrig
tywyll y traeth i’r promenâd, cenllysg a
ddaw heb rybudd ac ychydig o eira, hyd yn
oed – a hynny i gyd cyn diwedd mis Hydref.
Er gwaethaf y tywydd garw a thywyllwch
cynyddol y gaeaf, fodd bynnag, rwyf i mewn
hwyliau da. Pan nad oes storm uwch ein
pennau, bydd yn oer ac yn glir iawn yn aml
- gallwch chi weld ymhell. Er bod y dail ar y
coed wedi troi’n oren neu’n goch erbyn hyn,
mae’r caeau a’r bryniau o gwmpas y dref
mor las ag erioed.

Yn ogystal â sesiynau gyda’r meddygon, bydd
sesiwn gydag un o nyrsys y feddygfa unwaith
yr wythnos. Mae hynny’n ddefnyddiol iawn gan
y bydd cyfle imi fireinio medrau clinigol megis
tynnu gwaed, defnyddio electrocardiograff a
rhoi pigiadau. Ar ben hynny, bydd modd gwylio
adolygiadau o gaethiwed y frest, clefyd y siwgr
a chlefydau ysgyfeiniol parhaol sy’n fy helpu i
ddeall yn well yr amryw ffyrdd o reoli’r clefydau
cyffredin hynny.
Bob prynhawn Mawrth, bydd tiwtorial awr
o hyd gydag un o’r meddygon, lle y byddwn
ni’n trafod claf rwyf i wedi’i weld yr wythnos
honno. Fel arfer, byddwn ni’n trafod materion
diagnosis a ffyrdd o reoli’r claf hwnnw. Mae’r
tiwtorialau hynny’n ddefnyddiol iawn!
Bydd gwaith dilynol weithiau trwy ymweld â
chleifion yn yr ysbyty, hefyd. Er enghraifft,
fe es i glinig cleifion allanol gyda’r nyrs dros
iechyd yr afu yr wythnos ddiwethaf. Bues
i yno drwy gydol y dydd gan weld amryw
gleifion, gan gynnwys yr un roeddwn i wedi’i
weld yn y feddygfa. Ar adegau, bydd y
meddygon yn trefnu imi dreulio cyfnod byr
yn yr ysbyty gydag arbenigwyr maen nhw’n
eu hadnabod - mae hynny’n ddiddorol iawn!
Bob dydd Iau, bydd darlithoedd neu
sesiynau tiwtorial. Hwylusir y sesiynau
tiwtorial naill ai gan ein prif ddarlithydd, y
Dr Ffion Williams, neu ddarlithwyr a ddaw i
Fangor i’r diben penodol hwnnw.
Dros y ddeufis diwethaf, maen nhw wedi
bod yn rhoi darlithoedd a sesiynau tiwtorial
bob dydd Gwener hefyd, ond gan ein bod ni
wedi dechrau astudio ein pynciau dewisol
bellach, ar gyfer ein prosiectau y bydd dydd
Gwener o hyn ymlaen.

Aeth bywyd yn y feddygfa rhagddo yn
ei ffordd arferol yn ystod mis Hydref –
roedd rhywbeth gwahanol bob dydd. Mân
anafiadau, clinigau ffliw, mân lawdriniaeth,
adolygu clefydau parhaol... argyfyngau,
cleifion sy’n galw heibio ac ati. Y newid
mwyaf ers y tro diwethaf yw fy mod wedi
dechrau’r ‘ymgynghori cyfochrog’.
Ers yr adroddiad diwethaf, rwyf i wedi
rhedeg ras hwy na marathon, hefyd: Y Ras
i’r Môr - 50km ar hyd Afon Ystwyth i’r môr.

Aber yn yr Hydref
Gan Ed Hatfield
(Meddygaeth 2016 -)
Rhifyn 30 – Gaeaf 2019
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• PgCert, PgDip ac MSc Rheoli Poen
(Gofal Sylfaenol a Chymunedol).
• MSc Meddygaeth Liniarol ar gyfer
Proffesiynolion Gofal Iechyd.
Mae disgwyl y bydd y Tîm dros Gyrsiau
Dysgu Ôl-raddedigion yn parhau i ofyn
am y cymorth hwn. Mae’r diweddaraf
am gyfleoedd ariannu ar gyfer mis Medi
2019 ar gael trwy:
pgtmedadmissions@caerdydd.ac.uk

ffordd 2

mae MEDIC

yn cael

EFFAITH
Mae 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

 ymorth ariannol i
C
addysgu ôl-raddedigion

Mae’n anodd dod o hyd i arian ar
gyfer rhaglenni addysgu ôl-raddedigion
ac, yng ngoleuni hynny, mae Ysgol
Meddygaeth Caerdydd (un o
ddarparwyr mwyaf rhaglenni o’r fath)
yn cynyddu cyfleoedd ariannu ar gyfer
amrywiaeth o’i rhaglenni addysgu
ôl-raddedigion. Cynigiodd y rhaglenni
canlynol ysgoloriaethau cyflawn ym
mis Medi 2018:
• C
 wrs newydd MSc/PgDip Arweiniad
Clinigol ac Arwain Newidiadau ym
maes Cardioleg, a fydd yn helpu
proffesiynolion iechyd i gyflwyno
newidiadau cynaladwy ac effeithiol
yn y gweithle.
• MSc Rheoli Poen
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 lfen newydd BSc
E
Ffarmacoleg Feddygol
– Blwyddyn Lleoliad
Proffesiynol

Mae Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol
(dewisol) ar gael yng nghwrs BSc
Ffarmacoleg Feddygol bellach. Rhwng
ail a thrydedd flwyddyn y cwrs,
bydd modd treulio 12 mis yn y byd
diwydiannol (fferyllol), yn labordai
ymchwil cyrff gwladol/prifysgolion neu
mewn sefydliadau addas tebyg eraill.
Bydd cyfnod o’r fath yn helpu myfyriwr
yn fawr i gloriannu’r cyfleoedd gyrfaol
sydd ar gael iddo. Bydd myfyrwyr yn
cael dewis lle yn y Deyrnas Gyfunol,
Ewrop neu’r tu hwnt.
Nod y flwyddyn yw helpu myfyrwyr i
ddeall ffyrdd o ddadansoddi data, hel
gwybodaeth newydd mewn sefydliad
ymchwil a, lle bo’n berthnasol, rheoli
cwmni masnachol. Yn bennaf oll,
bydd y flwyddyn yn meithrin medrau
cyflogadwyedd fydd yn cryfhau gobeithion
gyrfaol ac yn hybu cystadleurwydd yn y
farchnad waith anhawsaf.

3

EPIC
Expansion

Mae cwrs ymsang BSc Gofal Argyfyngol,
cyn Ysbyty a Diymdroi (EPIC) ar waith
ers 2017, ac mae canlyniadau ymchwil
ei garfan gyntaf wedi bod yn rhagorol.
Er enghraifft, enillodd prosiect ymchwil
Ms Charlotte Maden ‘Modelu Efelychiad
Deinamig mewn Adran Argyfyngau yng
Nghymru’ drydedd wobr cynhadledd am
faterion trawma yn y deyrnas hon a phrif
wobr Ymchwil Meddygaeth Argyfyngau
Ysgol Cymru Gyfan yn erbyn amryw
feddygon canolradd ac ymgynghorol
yn y maes hwnnw. Derbyniwyd pedwar
myfyriwr (Charlotte Maden, Dylan
Mistry, Emily Baker a Sara Pradhan
(Meddygaeth 2013-)) ar gyfer cyflwyno
posteri yn ystod Cynhadledd Cymdeithas
Meddygaeth Argyfyngau Ewrop.
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Yn 2018, mae’r garfan wedi cynyddu o
ddau (12 sydd ynddi bellach) ac mae
dwy adran argyfyngau arall (Ysbyty
Treforys, Abertawe, ac Ysbyty Nevill
Hall, y Fenni) wedi ymuno â’r rhaglen.
Cytunwyd y bydd 16 myfyriwr yn y
garfan mewn amryw fannau ledled
Cymru y flwyddyn nesaf.
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Dathlu 10 mlynedd
Diploma Clefyd y
Siwgr i Ôl-raddedigion

Fis Medi 2018, dathlon ni 10 mlynedd
o gynnig i broffesiynolion gofal iechyd
yr wybodaeth glinigol ddiweddaraf am
glefyd y siwgr a’i gymhlethdodau yn ôl
tystiolaeth ymarferwyr.
Mae’r cwrs ar gyfer arweinyddion ac
arloeswyr y dyfodol ynghylch rheoli’r
clefyd mewn canolfannau gofal
sylfaenol ac eilaidd fel ei gilydd - hyd
yn hyn, mae wedi helpu i ddatblygu
gyrfaoedd dros 1,000 o broffesiynolion
sy’n gofalu am gleifion mewn dros 20
gwlad ledled y byd.
Dr Shalini Jaggi (PgDip 2015),
Ymgynghorydd a Phennaeth Dr Mohan’s
Diabetes Specialities Centre, Delhi
Newydd, yr India, a enillodd y diploma
yn 2015, “Mae’r cwrs yn un dwys,
cynhwysfawr, diddorol a difyr iawn.
Mae’r ffordd ryngweithiol o ddysgu yn
agor drysau newydd ac yn rhoi profiad
byd-eang, gan gynnig gwybodaeth
fanwl am bob agwedd ar y clefyd.
Rwy’n argymell y cwrs hwn yn gryf i
bob clinigwr sy’n ymwneud â chlefyd y
siwgr achos ei fod yn cynnig y dulliau a’r
medrau diweddaraf i alluogi meddygon
i ofalu am gleifion a chymunedau yn ôl
tystiolaeth wyddonol. Mae’r wybodaeth
academaidd a ges i trwy hyn o ddiploma
wedi cryfhau fy hyder gan fy helpu i
ennill fy mhlwyf yn glinigwr, arweinydd
cyfadran ac awdurdod uchel ei barch yn
y maes hwn yn fy ninas ac yn fy ngwlad!”
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 ae addysg feddygol
M
Gymraeg yn mynd o
nerth i nerth

Mae MBBCh newydd groesawu’r garfan
nesaf o fyfyrwyr sydd wedi ymrwymo
i astudio’n rhannol trwy gyfrwng y
Gymraeg. Mae 34 o fyfyrwyr yn y
garfan bellach, o’i gymharu â phedwar
pan gyflwynodd y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol yr ysgoloriaeth yn 201516, ac mae’r myfyrwyr o’r farn ei bod
yn werth parhau â’u haddysg Gymraeg
wrth astudio meddygaeth.

Cysylltwch â ni: 029 2074 6735

Meddai Miss Awen Iorwerth (MBBCh
1994), Darlithydd Clinigol ac Arweinydd
y Ddarpariaeth Gymraeg, “Dyma
adeg gyffrous i fyfyrwyr Cymraeg eu
hiaith ymuno â ni. Gallwn ni hwyluso
prosiectau SSC a dysgu wedi’i seilio ar
achosion yn Gymraeg bellach ac, yn sgîl
arbrawf llwyddiannus, mae sesiynau
medrau cyfathrebu clinigol ar gael yn
yr iaith, hefyd. Mae myfyrwyr yn gweld
manteision defnyddio eu dwyieithrwydd
mewn lleoliadau ar draws Cymru.”
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 oeth am Iechyd
D
Cymru – adnodd
ymchwil

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine
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Gwobr Gyfeillgarwch
y Mur Mawr

Mae un o wobrau mwyaf Tsieina
wedi’i rhoi i’r Is-Ganghellor i gydnabod
cyfraniad hirsefydlog Ysgol Meddygaeth
Caerdydd at ddatblygu prifddinas y
wlad, Beijing. Meddai’r Athro Riordan:
“Mae derbyn gwobr mor uchel ei pharch
ar ran y Brifysgol yn anrhydedd enfawr.
Dechreuodd cysylltiadau’r Brifysgol
â Beijing ym 1999 yn sgîl sefydlu
partneriaeth gyda Phrifysgol Peking.
Mae’r bartneriaeth wedi datblygu ers
hynny gan arwain at sefydlu Canolfan
Ymchwil Fiofeddygol Caerdydd – Capital
Medical University yn 2013. Hyd yma,
mae’r fenter wedi hwyluso ymweliadau
cyfnewid 91 o ysgolheigion a thros 60 o
fyfyrwyr yn ogystal ag ymchwil ar y cyd i
achosion cancr a thriniaeth i’w leddfu.
Ychwanegodd yr Athro Riordan: “Rwy’n
falch o’r cysylltiadau rydyn ni wedi’u
meithrin â Phrifysgol Capital Medical,
yn Beijing a ledled Tsieina.”
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Mae Doeth am Iechyd Cymru yn
astudiaeth unigryw o garfan ac yn
adnodd i ymchwilwyr. Rydyn ni’n gwahodd
pobl dros 16 oed ledled y wlad i gymryd
rhan mewn ymchwil trwy ateb cwestiynau
am iechyd y corff a’r meddwl a’u ffyrdd
o fyw. Mae 27,000 wedi ymateb eisoes
trwy roi eu data ar gyfer ymchwil i iechyd
a gofal cymdeithasol.
Mae Doeth am Iechyd Cymru yn
hwyluso ymchwil mewn nifer o ffyrdd:
1. Gall helpu i hel data trwy gyhoeddi
holiaduron ar ei wefan a chysylltu
data’r rhai sy’n eu llenwi â chofnodion
gofal iechyd (trwy gronfa ddata SAIL).
2. Gall anfon negeseuon ebost
am astudiaethau ymchwil at
gynulleidfaoedd penodol i’w hannog
i gymryd rhan yn yr astudiaethau
honno.
3. Gall roi cynnwys ei gronfa ddata,
megis manylion gofal iechyd arferol
trwy gysylltu â chofnodion, ar gael i
ymchwilwyr.
Mae rhagor o wybodaeth ar:
www.healthwisewales.gov.wales

 wobr i Bartneriaeth
G
Ymchwil Canolfan
Genedlaethol Iechyd
y Meddwl
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Canolfan ymchwil
newydd gwerth
£20 miliwn

Mae canolfan ymchwil ar gyfer dod o hyd
i ffyrdd effeithiol o drin dryswch henaint
wedi’i hagor yn swyddogol ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae’n un o chwe chanolfan
yr UK Dementia Research Institute (UK
DRI). Bydd dros 70 o wyddonwyr o sawl
rhan o’r byd yn gweithio yno, ac mae
bwriad i benodi 30 ychwanegol cyn bo hir.
Bydd UK DRI yng Nghaerdydd yn
manteisio ar gryfderau ymchwil
ynghylch: geneteg dementia; imiwnoleg;
dadansoddeg gyfrifiadurol; modelu
celloedd a chyfundrefnau; lluniau
niwrolegol i nodi mecanweithiau afiechyd
a therapïau amryw fathau o ddryswch
henaint megis Clefyd Alzheimer.
Meddai’r Athro Julie Williams (BSc
1978, PhD 1987), Cyfarwyddwr UK DRI
ym Mhrifysgol Caerdydd: “Daw achos
newydd o ddryswch henaint i’r amlwg
rhywle yn y byd bob pedair eiliad, a’n
bwriad ni yw trawsffurfio ein ffordd o
astudio’r clefydau hyn.”
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Cyflwynodd yr Athro Catherine Robinson,
arweinydd y bartneriaeth, a Bethan
Edwards, aelod lleyg, y prosiect buddugol
hwn yn ystod cynhadledd 2018 Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru.
Mae’r fenter yn creu cyfleoedd i
ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd y
meddwl a’u cynhalwyr gymryd rhan
mewn ymchwil ledled Cymru.
Meddai Bethan: “Rwy’n falch iawn bod
y bartneriaeth wedi ennill y wobr hon
eleni. Mae’r ganolfan wedi gweithio’n
ddyfal iawn dros y flwyddyn ddiwethaf i
ofalu bod y bartneriaeth a rôl y cyhoedd
ynddi wrth wraidd ei gwaith.”
“A minnau’n aelod o’r bartneriaeth,
rwy’n edrych ymlaen at ddatblygu a
chynyddu rôl y cyhoedd yn ymchwil y
ganolfan i faterion iechyd y meddwl.”

TEDx Prifysgol
Caerdydd

Roedd y Dr Emma Yhnell (BSc 2012,
PhD 2016) Sefydliad Ymchwil
Niwrowyddoniaeth ac Iechyd y Meddwl
Ysgol Meddygaeth Caerdydd yn un o saith
siaradwr ysgogol yn ystod TEDx Prifysgol
Caerdydd. Wrth drafod ei phrofiad
personol, soniodd Emma am ymchwil i
anhwylderau genetig a’r cyfyng-gyngor
moesegol sy’n gysylltiedig ag ymchwil
yn y maes hwn.
Mae TED yn fenter ddielw sy’n lledaenu
syniadau, trwy ddarlithoedd byrion a
phwerus, fel arfer. Erbyn hyn, mae’n
cwmpasu bron pob pwnc boed
wyddoniaeth, busnes neu faterion
byd-eang mewn dros 100 o ieithoedd.
Trefnir digwyddiadau megis TEDx Prifysgol
Caerdydd yn annibynnol i helpu i ledaenu
syniadau ar draws y byd.
Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen
YouTube Prifysgol Caerdydd.
www.youtube.com/watch?time_
continue=9&v=IiMJtwp1nFQ
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pobl
Mae ReMEDy’n siarad â
Dr Carwyn Shires, cynfyfyriwr;
Lopamudra Banerjee,
myfyriwr israddedig; Pam
Smith, myfyriwr ôl-raddedig a
Dr Paul Frost, aelod o staff,
er mwyn gofyn y cwestiynau
y byddwn wrth ein boddau’n
clywed eu hatebion!
Ar beth y byddwch chi’n
gwrando ben bore?
CS Ynghyd â phum cloc larwm –
Radio 3 Breakfast.
LB Rwy’n mwynhau gwisgo i gyfeiliant
cerddoriaeth fywiog am nad yw byth yn
rhy gynnar i ddawnsio ychydig a chael
tipyn o hwyl!
PS Traffig neu drên, fel arfer – gan fy mod
yn byw ger ffordd brysur a rheilffordd!
PF Radio 3 a 4 a Classic FM - felly,
dim syndod ei bod yn well gan fy
mhlant deithio gyda fy ngwraig.

Beth oedd eich uchelgais pan
oeddech chi’n blentyn?
CS Sawl peth – athro, rhaglennwr
cyfrifiadur, heddwas. Byddwn i’n
troi yn ôl at feddygaeth bob amser,
fodd bynnag.

Dr Carwyn Shires
(MBBCh 2012)
Ar ôl graddio yn
2012, treuliais
ddwy flynedd
hapus (F1/F2) yn
Ysbyty’r Mynydd
Bychan cyn mynd
i Ben-y-bont ar Ogwr
ar gyfer hyfforddiant
meddyg teulu. Rwy’n feddyg locwm ar
hyn o bryd yn ogystal â gwirfoddolwr
i elusen yn nwyrain Ewrop am ryw dri
mis y flwyddyn, gan helpu oedolion ac
arnynt anableddau dysgu.
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LB Pan oeddwn i’n ifanc, roeddwn i am
astudio’r gyfraith a bod yn fargyfreithiwr
neu’n farnwr. Yn ogystal â’r cyfle i
hwyluso cyfiawnder, roedd y dillad
crand a’r perwigiau yn ddeniadol cyn
imi ddarganfod bod dillad meddygol yn
llawer mwy ffasiynol (a chyfforddus)!
PS Bod yn athro! Gobeithio y bydd
modd rhoi cynnig ar addysgu yn ystod
fy ngyrfa yn y byd academaidd.
PF Gyrrwr trên neu beilot, nid meddyg
o gwbl.

Pwy yw eich arwyr a’ch dihirod?
CS Dyma’r cwestiwn anhawsaf... alla i
ddod yn ôl atoch chi?
LB Rwy’n edmygu fy chwaer, ond
dydw i ddim yn hoff o bobl sy’n llawn
problemau ond heb atebion.
PS Fy rhieni yw fy arwyr. Maen
nhw wedi dysgu imi bwysigrwydd
cymhelliant ac ymroddiad yn fy ngwaith
a meithrin tipyn o ruddin ynof fi
(dangosodd Mam ychydig o gyfrinachau
pobi imi, hefyd).
Dihirod – cwestiwn anodd. Pobl nad
ydyn nhw’n hoffi cathod, efallai. Nhw
yw’r gelyn.
PF Fy mam - bu farw fy nhad pan oedd
yn gymharol ifanc gan adael fy mam i
gynnal y teulu a chadw pump o blant ar
y trywydd iawn.
Does dim dihirod mewn gwirionedd ac
eithrio pobl nad ydyn nhw’n codi baw
eu cŵn, pobl nad ydyn nhw’n dweud
‘os gwelwch yn dda’ a ‘diolch’, pobl
na fyddan nhw’n aros mewn cynffon,
pobl lond eu hesgidiau, y rhai sy’n
ymffrostio am helpu elusennau, y rhai
sy’n parcio’n anystyriol (yn arbennig
mewn lleoedd i’r anabl os nad oes
bathodyn gyda nhw), y rhai sy’n cnoi
gwm yn gegagored ac, wrth gwrs, pobl
anoddefgar.
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Lopamudra Banerjee
(Meddygaeth
2014-)
Rwy’n fyfyriwr
meddygol yn fy
mhedwaredd
flwyddyn ym
Mhrifysgol
Caerdydd.
Astudiais gwrs BSc
Epidemioleg Glinigol am
flwyddyn y llynedd, ond mae’n braf
dychwelyd i astudiaethau meddygol!
Rwy’n helpu i gynnal cymdeithas
Myfyrwyr Caerdydd dros Iechyd
Byd-eang, hefyd. Cynhalion ni
gynhadledd genedlaethol am iechyd
rhywiol ac HIV yng Nghaerdydd fis
Rhagfyr - achlysur cyffrous.

Pe gallech chi newid un peth,
beth fyddai hwnnw?
CS Cost bwyta’n iach.
LB Gofalu na fydd annhegwch byth ym
maes iechyd.
PS Gwarthnod sy’n gysylltiedig ag
iechyd y meddwl, fel y byddai llai o bobl
yn dioddef yn dawel.
PF Ychwanegu’r rhai gwael eu
llawysgrifen at y paragraff blaenorol. Mae
aneglurder yn felltith ar broffesiynolion
meddygol a gall adolygu nodiadau
cleifion fod yn arteithiol o’i achos.

Beth yw eich uchelgais cudd?
(rhyngom ni’n dau’n unig)
CS O’i ddatgelu, fyddai ddim yn
gyfrinach mwyach. Clywsoch chi hynny
yn aml, yn ôl pob tebyg.
LB Argyhoeddi pawb ei bod yn iawn
dipio’ch sglodion yn eich hufen iâ/
ysgytlaeth – mae’n swnio’n hollol od
ac anymarferol, ond mae’n flasus
iawn, rywsut.
PS Prif rôl ar lwyfan yn y West End
(Eponine yn Les Miserables fyddai
orau). Tipyn o freuddwyd!

Cysylltwch â ni: 029 2074 6735

PF Hoffwn i fod yn heini iawn – rwyf i
wedi rhoi cynnig ar redeg ac ymarfer
dros y blynyddoedd ond mae bwyd
da, alcohol a chadeiriau cyfforddus yn
drech na hynny.

Beth y mae angen rhagor
ohono ar Ysgol Meddygaeth
Caerdydd?
CS Meddygon! Hynny yw, myfyrwyr
fydd yn feddygon maes o law.
LB Lleoedd i gysgu!
PS Goruchwylwyr cefnogol ac ysgogol
i fyfyrwyr PhD. Mae fy ngoruchwylwyr
yn dda, ond rwyf i wedi clywed bod
hynny’n anarferol.
PF Arian.

Pa gyngor sydd gyda chi i
fyfyrwyr meddygol heddiw?
CS 1) Addysg yw ysgol feddygol, nid
hyfforddiant (mae gwahaniaeth mawr)
– byddwch chi’n dysgu llawer o bethau
na ddefnyddiwch chi eto, ond rydych chi
wedi’ch addysgu, mae’ch meddwl wedi’i
ehangu ac rydych chi wedi’ch dysgu i
feddwl (gobeithio).
2) Yn hytrach na bod yn gyndyn o fwrw
tymor mewn rhyw fan anghysbell o’r
wlad, defnyddiwch y cyfleoedd hynny i
ddarganfod a mwynhau Cymru.
3) Dylai fod digon o ddiddordebau a
digon o amser ar gyfer ffrindiau (bydd
y ddau’n para’n hwy na’ch gyrfa).

Pa lyfr ddarllenoch chi dro
ar ôl tro pan oeddech chi’n
blentyn?
CS Mwynheais lawer o lyfrau gwahanol
megis Percy the Park Keeper, y Famous
Five, cyfres Harry Potter a nofelau
ditectif fy mam. Y Beibl yw’r llyfr
ddarllenais i fwyaf yn ôl pob tebyg byddai fy rhieni’n darllen darn bychan
ohono i mi bob noson.
LB Harry Potter – bydd llawer o bobl yn
rhoi’r un ateb am fod y gyfres yn hynod
o boblogaidd, llyfrau na fyddwch chi’n
syrffedu arnyn nhw ni waeth pa mor
aml rydych chi wedi’u hailddarllen.
PS Matilda gan Roald Dahl. Mae
popeth amdano yn berffaith!
PF ‘Five on a Treasure Island’ gan Enid
Blyton. Mae gan y llyfr hwnnw bopeth.

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicine

I ba gwestiwn penodol yr
hoffech chi’r ateb?

Dr Paul Frost
Rwy’n
ymgynghorydd
meddygaeth
gofal dwys yn
Ysbyty Prifysgol
Cymru ac, yn
ddiweddar, ces
i fy mhenodi’n
gyfarwyddwr
medrau clinigol ac
efelychiad dros Ysgol y Feddygaeth.
Er imi ymgymhwyso yn Sheffield,
yn Awstralia a Seland Newydd y
digwyddodd fy holl hyfforddiant
arbenigol ac roeddwn i’n gweithio
yn Auckland cyn dod yn ôl i Gymru
o achos hiraeth.

CS Pam mae amser yn mynd heibio
mor gyflym?
LB Sut mae gofalu y bydda i’n ennill
bob tro wrth chwarae Monopoly?
PS Dim ond ni sydd yma, neu oes
bywyd rhywle arall yn y bydysawd?
PF Beth fydd yn digwydd ar ôl marw?
Rwy’n credu ers tro y byddwch chi’n
gweld y gwir adeg eich anadl olaf ond,
wrth gwrs, bydd yn rhy hwyr i’w daenu.
Yn ddelfrydol, hoffwn i gael gwybod
ymhen tua 50 mlynedd.

Sut rydych chi’n ymlacio?
CS Rhedeg (yn araf), canu’r ffidil (yn
wael) a threulio amser gyda fy ffrindiau.
LB Rwy’n mwynhau teithio, treulio
amser gyda ffrindiau a’r teulu ac
ymarfer yn y gampfa.
PS Noson dawel gartref. Cannwyll,
llyfr da a the mintys (byddai cath yn
gaffaeliad delfrydol, hefyd).
PF Garddio, rhedeg, gwrando ar
gerddoriaeth, pysgota, darllen ac
alcohol.

Pam Smith (PhD 2017-)
Rwy’n fyfyriwr PhD
ail flwyddyn
yn Adran y
Feddygaeth
Boblogaeth.
Ym maes
seicoleg iechyd
mae fy nghefndir
ac, yn fy ymchwil,
rwy’n canolbwyntio ar
chwilio am gancr yr ysgyfaint ac atal
er lles carfanau risg uchel, anodd eu
cyrraedd. Cyn dechrau astudiaethau
PhD, bues i’n ymgynghorydd rhoi’r
gorau i smygu yn y GIG ac yn
gynorthwywr ymchwil ym mhrosiect
ABACus (PI: Y Dr Kate Brain) yn y
Brifysgol. Fy mhrif ddiddordebau
ymchwil yw atal canser, ymddygiad
smygwyr ac anghydraddoldebau
iechyd. Erbyn diwedd fy ymchwil,
gobeithio y bydda i’n deall yn well
sut mae ymgysylltu â smygwyr mewn
cymunedau difreintiedig ynghylch
sgrinio ar gyfer cancr yr ysgyfaint a
rhoi’r gorau i smygu.

Pe gallech chi droi’r cloc yn ôl,
beth y byddech chi’n ei wneud
yn wahanol?
CS Dylwn i fod wedi dysgu rhagor o
ieithoedd yn yr ysgol - maen nhw’n
agor sawl cyfle.
LB Astudio ieithoedd o ddifrif pan
oeddwn i’n blentyn a gwneud y gorau
o’r cyfnod hollbwysig hwnnw!
PS Treulio llai o amser yn poeni am
farn pobl eraill amdanaf.
PF Dim byd o gwbl.

Beth oedd eich gwyliau gorau?
CS Mae digon i’w dewis - gwyliau
blynyddol y teulu yn Ffrainc yn ystod
fy mhlentyndod, crwydro’r bryniau
yn Romania - un o’r teithiau mwyaf
cofiadwy oedd wythnos ar Ynys Sisili
gyda ffrind oedd yn byw yn yr un tŷ bryd
hynny. Cawson ni anturiaethau ac, ar
un adeg, roedd ofn arnon ni y byddai’r
Mafia yn ein taflu oddi ar glogwyn!
LB Mae teithio’n bleser bob amser
ond roedd y daith i Foroco yn un
eithriadol, gwersylla o dan y sêr yn
Anialwch Sahara.
PS Sorrento yn yr Eidal. A hynny am
y limoncello a’r pasta!
PF Heb os, Seland Newydd gyda fy
nheulu i gyd.
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LIPID MAPS Gateway
Adnodd agored i bawb yn y byd ynghylch popeth
sy’n ymwneud â brasterau

Mae brasterau’n hanfodol i fyw
(30% o’r corff a 60% o’r ymennydd).
Maen nhw’n ffynonellau egni gan
gadw’r celloedd ynghyd ac yn eu
galluogi i gyfathrebu pan fo pobl yn
iach ac yn afiach fel ei gilydd.
Daw rhai trwy ein bwyd, a chynhyrchir
eraill yn ein celloedd - mae’n cyrff yn
cynnwys miloedd o wahanol fathau o’r
moleciwlau unigryw hyn. Mae problemau
brasterau wrth wraidd y clefydau mwyaf
difrifol megis clefyd y galon a’r ysgyfaint,
clefyd metabolaidd, thrombosis a chanser
- mae asbrin o gymorth trwy rwystro
moleciwl braster rhag cael ei wneud yn
y gwaed.
Yr Athro Ed Dennis, yr Athro Shankar
Subramianiam a’u cydweithwyr luniodd
LIPID MAPS Gateway ym Mhrifysgol
California San Diego yn 2003. Yr adeg
honno, dechreuodd cyfungorff LIPID
MAPS arwain yr hyrwyddo byd-eang
ynghylch maes newydd, lipidomeg
(bywydeg brasterau a’u dadansoddi)
ymhlith ymchwilwyr.
Gyda chymorth grant adnoddau
biofeddygol y Wellcome Trust (a arweinir
gan yr Athro Valerie O’Donnell, Ysgol
Meddygaeth Caerdydd), mae LIPID
MAPS newydd symud ei gronfa ddata
a’i swyddogaethau gweinyddol i’r
Deyrnas Gyfunol i’w rheoli gan gyfungorff
byd-eang sy’n cynnwys arbenigwr o
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Brifysgol California San Diego, Sefydliad
Babraham, Prifysgol Caergrawnt a
Phrifysgol Caerdydd.
Mae ymchwilwyr ledled y byd yn dibynnu
ar y LIPID MAPS Lipidomics Gateway,
www.lipidmaps.org. Mae yn y gronfa
ddata agored unigryw hon dros 43,000 o
strwythurau dosbarthedig bellach (mae
tua hanner yn cael eu curadu) ac, felly,
dyma gronfa ddata gyhoeddus fwyaf y
byd ym maes brasterau. Mae’r wefan yn
cynnig meddalwedd, safonau, protocolau,
deunyddiau tiwtorial a chyhoeddiadau
ynglŷn â brasterau hefyd, ac mae’n
ffynhonnell wybodaeth hanfodol i
ymchwilwyr ledled y byd yn y maes hwn.
Gwelir y tudalennau dros ddwy filiwn o
weithiau bob blwyddyn o bob cwr o’r byd - y
wefan fwyaf poblogaidd ymhlith ymchwilwyr
i frasterau ac eithrio Google a PubMed.
Yn sgîl ei hadlunio a’i chyflwyno ar ei
newydd wedd fis Mehefin 2018, mae’r
wefan yn derbyn setiau data lipidomeg yn
ogystal â chynnig strwythurau ffosffolipid
ocsidiedig newydd, dulliau tynnu lluniau
a chronfa ddata newydd ac ynddi dros
filiwn o strwythurau. Ymhlith nodweddion
eraill mae ‘Lipid y Mis’ a blog wythnosol
gan y Dr Bill Christie. Bydd LIPID MAPS yn
cynnal gweithdai addysgol yn rheolaidd
mewn cynadleddau rhyngwladol megis
cyfarfodydd Keystone Lipidomics yn yr
Unol Daleithiau a Chyfarfod Lipidomeg
Ewrop yn yr Almaen yn ddiweddar.
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Mae gan LIPID MAPS sawl partner
academaidd megis Metabolomics
Workbench a’r Lipidomics Standards
Initiative (https://lipidomics-standardsinitiative.org) ac mae’n croesawu nawdd
Cayman Chemical ac Avanti Polar Lipids.
Bydd cynaladwyedd hirdymor yn her fawr
i LIPID MAPS. Mae cyfleoedd i’w noddi
wedi’u datblygu, a defnyddir yr holl incwm
a ddaw trwy hynny i hwyluso parhad yr
adnodd er lles y to nesaf o ymchwilwyr.
I ddysgu rhagor am LIPID MAPS
neu gymryd rhan yn ei waith,
cysylltwch â Caroline Jeffs
Jeffsc@caerdydd.ac.uk
neu gyrchu www.lipdmaps.org

Golygydd: Sarah Hatch, Ysgol Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd, Parc y Mynydd Bychan,
Caerdydd, CF14 4XN.
Hoffai’r golygydd ddiolch i bawb wnaeth
gyfrannu at y rhifyn hwn o ReMEDy.
Mae’r Golygydd yn cadw’r hawl i olygu
cyfraniadau a dderbynnir. Er y cymerir gofal
i sicrhau bod y wybodaeth yn gywir, ni ellir
gwarantu hyn.
Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn ReMEDy o
reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r Ysgol.
Croesewir adborth ac eitemau o ddiddordeb
sy’n ymwneud â’r Ysgol, a dylid eu hanfon at:

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

