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Nid yw’r Athro Siladitaya Bhattacharya 
yn y swyddfa ar hyn o bryd, felly fi sydd 
â’r fraint o gyflwyno’r rhifyn hwn o 
ReMEDy yn rhan o fy rôl fel Deon Dros 
Dro yr Ysgol Meddygaeth.

Ymchwil yw thema’r rhifyn hwn sy’n dathlu 
10 mlynedd o fodolaeth Canolfan y Cyngor 
Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a 
Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol 
Caerdydd.  Mae’r ganolfan ragoriaeth 
fyd-eang hon ar gyfer gwaith ymchwil 
ar rôl geneteg mewn iechyd meddwl ac 
anhwylderau niwro-ddirywiol wedi bod o 
fudd mawr i gleifion yn gyffredinol.  Mae’r 
Ganolfan wedi ymgysylltu â’r cyhoedd 
ynghylch ymchwil mewn sawl ffodd 
ac mae wedi cyflwyno nifer o fentrau 
yn llwyddiannus sy’n canolbwyntio ar 
ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr 
yn y maes.

Mae’r Diweddariad i’r Cwricwlwm yn tynnu 
sylw at ein gwaith gyda Phrifysgol Bangor i 
sefydlu rhaglen C21 Gogledd Cymru, sy’n 
ein galluogi i recriwtio myfyrwyr meddygol 
israddedig yn y gogledd.

Cawn sgwrs gyda Dr Alan Eric Thomas, a 
raddiodd yn yr Ysgol Meddygaeth ym 1944.  

Dathlodd Alan, sy’n cael ei alw’n Eric, ei 
ben-blwydd yn 100 oed yn ddiweddar ac 
fe rannodd straeon am ei brofiadau fel 
myfyriwr a myfyriwr graddedig yn ystod yr 
2il Ryfel Byd. Yn dilyn y rhyfel, cafodd Eric 
yrfa hir fel meddyg teulu yn Sir Gaerfyrddin 
a Bryste. Roeddem wrth ein bodd pan 
gysylltodd ei ferch, Caroline Thomas, i 
ddweud wrthym fod Eric yn mwynhau 
darllen ReMEDy ac yn dilyn y datblygiadau 
diweddaraf yn Ysgol Meddygaeth Caerdydd.

Yn y rhifyn hwn hefyd, rydym yn rhoi sylw 
i’r Athro Ian Humphreys a’i dîm labordy 
sy’n ceisio deall ymatebion imiwnedd i 
firysau a deall pa fecanweithiau sy’n rheoli’r 
cydbwysedd hwn yn ein cyrff.  Rydym hefyd 
yn dathlu pen-blwydd y cwrs Meistr mewn 
Iechyd Cyhoeddus (MPH) yn 30 oed ac yn 
cysylltu â chynfyfyrwyr y cwrs.  

Yn ôl yr arfer, cofiwch fod y cylchgrawn ar 
gael ar ffurf electronig i gynfyfyrwyr yr Ysgol, 
felly rhowch wybod i ni os yw eich cyfeiriad 
ebost wedi newid.

   Diweddaru’ch manylion:  
www.caerdydd.ac.uk/alumni-update

Croeso 

Y diweddaraf am y cwricwlwm
Roedd yn ddiddorol darllen dogfen 
Llywodraeth Cymru “Cymru Iachach” 
sy’n gosod yr egwyddorion y gallwn 
weithio tuag atynt er mwyn mynd i’r 
afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â 
darparu iechyd a gofal cymdeithasol. 

Yr hyn oedd yn glir o’r ddogfen hon oedd 
bod llawer o’r weledigaeth sydd wedi’i 
chynnwys o fewn y ddogfen hon yn cyd-fynd 
â’r newidiadau sylweddol yn y cwricwlwm 
israddedig sydd wedi digwydd dros y bum 
mlynedd diwethaf neu sydd wedi’u cynllunio 
i ddiweddariadau cwricwlwm sydd ar y gweill 
o fewn y cwrs C21. Mae ein graddedigion 
yn profi gwerthoedd y GIG yng Nghymru 
ac wedi’u paratoi i ystyried y ddarpariaeth 
gyfan o ofal iechyd yng Nghymru drwy 
weithgareddau megis Llwybrau i Gleifion 
a’r amlygiad cynnar i ganolfannau addysg 
glinigol sy’n gweithredu fel cam nesaf i 
bontio’r bwlch rhwng gofal sylfaenol ac 
eilaidd. Er nad yw’n berffaith o hyd, mae’r 
sylfaen ar gyfer gweledigaeth wleidyddol 
a’r GIG yn ei lle. Mae cydnabod anghenion 
cymunedau unigol o amgylch Cymru wedi 

arwain at gyflwyniad llwyddiannus Llwybr 
Addysg Cymunedol a Gwledig (CARER), 
a ymddangosodd yn rhifyn olaf ReMEDy 
Mae ein myfyrwyr trydedd flwyddyn oedd 
yn cymryd rhan yn y peilot hwn wedi bod 
yn mwynhau cyfleoedd dysgu ardderchog 
yn Aberystwyth a Bangor, ac roeddent yn 
frwdfrydig iawn ynglŷn â’r manteision y 
mae’r math hwn o glerciaeth integredig 
hydredol yn eu cynnig o ran datblygiad 
personol a phrofiadau addysgol. Gallwch 
ddarllen am eu newyddion diweddaraf a 
gwylio’r fideos yma: www.blogs.cardiff.
ac.uk/carer 

Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi bod yn 
cydweithio â Phrifysgol Bangor i sefydlu 
rhaglen C21 North Wales/Gogledd Cymru. 
Hwn yn bendant yw’r cyfeiriad cywir i arwain 
y ddarpariaeth o Addysg Feddygol yng 
Nghymru gan ddarparu dewislen o gyfleoedd 
astudio i fyfyrwyr, ehangu mynediad at 
feddygaeth i’r rheini o gefndiroedd nad ydynt 
yn draddodiadol a chefnogi cynaliadwyedd 
darpariaeth gofal iechyd yn yr ardaloedd o 
Gymru nas cynrychiolir yn ddigonol.  Mae’r 

cylch gorchwyl atebolrwydd cymdeithasol 
hwn gan y Prifysgolion yng Nghymru yn 
hanfodol i ddarparu’r weledigaeth Cymru 
Iachach a lleihau anghydraddoldebau 
cymdeithasol ac iechyd sy’n amlwg yn y 
system gofal iechyd. Ar yr adeg ysgrifennu 
rydym yn agos iawn i allu recriwtio’n ffurfiol 
i’r cwrs newydd a darperir diweddariadau 
mewn rhifynnau ReMEDy yn y dyfodol.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r staff a myfyrwyr 
am gymryd rhan yn y digwyddiad SURGAM 
diweddar sef ein cydnabyddiaeth flynyddol 
o’r holl waith da a wneir gan bobl ar ran y 
Ganolfan Addysg Feddygol. Clywsom am 
lwyddiannau academaidd rhagorol myfyrwyr 
o fewn Ffarmacoleg Meddygol, myfyrwyr 
ôl-raddedig a addysgir, BSc Cynhwysol a 
Meddygaeth yn ogystal â’r gwaith eithriadol 
ac ymrwymiad ein staff. Roedd clywed 
am weithgareddau allgyrsiol ac elusennol 
y myfyrwyr yn ysbrydoledig ac yn gosod 
esiampl ardderchog i’n myfyrwyr yn y dyfodol.

Yr Athro Stephen Riley
Deon Addysg Feddygol

Yr Athro Ian Weeks
Deon Dros Dro, Ysgol Meddygaeth

Croeso i rifyn  
31 ReMEDy. 

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Erbyn hyn mae diwrnod arferol yn cynnwys 
darllen ac ymlacio, meddai Eric. Fodd 
bynnag, cyn iddo ymddeol, treuliodd Eric 
40 mlynedd mewn practis cyffredinol  
Meddai Eric: “Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, 
roeddhi’n anodd dod o hyd i bractis.  Ond 
o’r diwedd deuthum o hyd i un ar arfordir 
Sir Gaerfyrddin (Cydweli a Phorth Tywyn) 
a threuliais 16 o flynyddoedd hapus yno 
gyda’m gwraig, fy mhlant, y ceffyl a’r ci.  
Roeddem yn byw 300m o draeth hir a 
choedwig Pen-bre.

Pan symudodd fy mhartner gwaith, 
fe’m gadawyd â phractis mawr a dim 
cefnogaeth.  Ynystod y nosweithiau ac ar 
benwythnosau, roeddwn ar alwad o gartref.  
Fy ngwraig oedd fy nerbynydd di-dâl, yn 
derbyn galwadau, a doedd dim ffonau 
symudol na hyd yn oed peiriannau galw yn 
y 60au. Ar ôl bod ar alwad bob dydd am 
flwyddyn, penderfynais symud i bractis yn 
Bishopsworth, Bryste ble roedd gwasanaeth 
newydd: gwasanaeth dirprwyo meddygon.

Roedd fy nghleifion newydd yn ystad 
ymylol Hartcliffe yn wahanol iawn i’r rhai 
yn y practis gwledig yng Nghymru.  Roedd 
nifer ohonynt yn gweithio i Wills Tobacco, 
ble roedd y gweithwyr yn cael sigaréts am 
ddim fel un o fanteision y swydd.  Yn 1974, 
gwnaethant adeiladu’r ffatri sigaréts fwyaf 
yn Ewrop yn Hartcliffe.” 

Dewisodd Eric astudio ym Mhrifysgol 
Caerdydd, gan fod ei deulu yn byw yng 
Nghaerffili, felly taith 20 munud ar y trên 
oedd hi.  Roedd enw da i’r lle hefyd.  Mae 
Eric yn cofio bod ei amser yng Nghaerdydd 
yn waith caled.  Dywed: “Fy hoff atgof yw 

gweld y postmon yn galw yn y ty â llythyr 
yn dweud wrthyf fy mod wedi llwyddo yn yr 
arholiadau terfynol.’

Mae Eric yn cofio bod yn fyfyriwr yng 
Nghaerdydd yn ystod y rhyfel: “Roedd 
yn rhaid i ni fynd i sefyll yr arholiadau yn 
Llundain - Tavistock Square, rwy’n meddwl.  
Yn ystod yr arholiad gwnaethom glywed 
sŵn bomiau buzz yn agosáu ac roedd yn 
rhaid i bawb neidio o dan y byrddau.  Ar ôl i’r 
helynt ddod i ben dywedodd y goruchwyliwr 
arholiadau fel jôc, ‘peidiwch â meddwl bod 
hyn yn mynd i’ch pasio chi!’

Ar ôl graddio, treuliodd Eric chwe mis yn 
gweithio fel llawfeddyg tŷ yn Ysbyty Milwrol 
yr Eglwys Newydd.  Meddai Eric: ”Golygai’r 
gwaith ein bod yn aros i’r confoiau ddod ar y 
trên o’r parthau rhyfel ac yna’u trin.  Roedd 
Prydeinwyr ac Almaenwyr yno.  Rwy’n cofio 
i ni wneud nifer o drallwysiadau gwaed, a 
thynnais ambell fwled o’u cyrff.   

Ar ôl chwe mis, cefais fy ngalw i’r rhyfel ac 
ar un diwrnod oer ym mis Ionawr, euthum 
ar long P&O Strathnaver o Southampton 
drwy Gamlas Suez i Mumbai/Bombay, yna 
ar drên i Calcutta.  Roeddwn wedi fy lleoli 
mewn ysbyty 100 milltir o Calcutta (Ranchi) 
i ddechrau, yna cefais fy anfon i Midnapore 
yng ngorllewin Bengal.

Wrth ystyried sut y gwnaeth Ysgol 
Meddygaeth Caerdydd gyfrannu at ei 
lwyddiant, meddai Eric: “Roedd staff 
addysgol o safon uchel yng Nghaerdydd.  
Rhoddodd sylfaen gadarn mewn 
meddygaeth i fi, ac rwy’n teimlo hoffter 
mawr a theyrngarwch at fy nghyn-brifysgol.   
Mae diddordeb gennyf o hyd yn yr holl 
ddatblygiadau sy’n cael eu gwneud ym 
Mhrifysgol Caerdydd, ac rwy’n darllen y 
newyddlenni’n frwd!’

Dr Alan Eric Thomas,  
MBBCh (1944), MRCS, LRCP  

Sgwrs gyda’n Cynfyfyriwr

Mae Alan, sy’n cael ei adnabod fel Eric, wedi ymddeol ac yn 
ddiweddar dathlodd ei ben-blwydd yn 100 oed drwy ymweld â’i  
gyn-feddygfa yn Sir Gaerfyrddin ble cyfarfu â rhai o’i gyn-gleifion.

Cynghorion Eric  
i fyfyrwyr: 

“Cadwch gydbwysedd yn 
eich bywyd. Roedd gennyf 
geffyl, ac roeddwn yn 
ymlacio drwy ei farchogaeth 
yng nghoedwig Pen-bre a 
charlamu ar hyd y traeth 
chwe milltir gwag yno.”

Dyma bum gair Eric i 
ddisgrifio Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd:

Arloesol

a blaengar, 

gorffennol 

balch!

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Mae labordy Humphreys, a arweinir gan yr 
Athro Ian Humphreys, yn gymysgedd eclectig 
o fyfyrwyr clinigol ac anghlinigol, ymchwilwyr 
ôl-ddoethuriaeth a chynorthwywyr ymchwil 
yn yr Is-adran Haint ac Imiwnedd a Sefydliad 
Ymchwil Systemau Imiwnedd y Brifysgol 
(SIURI), sydd eisiau deall ymatebion 
imiwnedd i firysau a chanfod pa ddulliau sy’n 
rheoli’r weithred gydbwyso hon yn ein cyrff. 

Mae gan labordy Humphreys ddiddordeb 
arbennig mewn dau firws pwysig; y ffliw 
a firws herpes cytomegalofirws, sy’n 
broblem ddifrifol mewn oedolion sydd 
â system imiwnedd wan (megis cleifion 
trawsblaniad) a phlant ifanc yn dilyn haint 
cynhenid. Dyma ddisgrifiad Ian: “yn astudio’r 
prosesau hyn mewn modelau arbrofol ac, yn 
achos cytomegalofirws, rydym yn gweithio 
gydag Uned Ymchwil Arennol Cymru i 
astudio heintiau derbynwyr arennau a 
drawsblannwyd. Wrth astudio llid a achosir 

gan firws, ein nod yw datblygu strategaethau 
gwrthlidiol y gellir eu defnyddio’n ddiogel i 
drin sgîl-effeithiau niweidiol heintiau firws. 
Rydym hefyd yn gobeithio deall yn well sut 
mae pobl wahanol yn ymateb yn wahanol 
i firysau. I gyflawni’r nodau hyn, dyfarnwyd 
swm nodedig o £2 filiwn i’r labordy gan 
adnewyddiad Uwch Gymrodoriaeth Ymchwil 
Ymddiriedolaeth Wellcome.”  

Mae gan labordy Humphreys hefyd 
ddiddordeb mewn manteisio ar firysau fel 
brechlynnau, gan gydweithio â labordai 
Andrew Godkin, Awen Gallimore a Richard 
Stanton. Y syniad yw gwneud yn ddiogel 
cytomegalofirysau na all rannu ac achosi 
clefydau ond sydd wedi eu creu er mwyn 
cynhyrchu protein a gynhyrchwyd gan 
ganserau. Wrth wneud hyn, gellir ‘twyllo’r’ 
ymateb imiwnedd i feddwl fod y canser yn 
rhan o’r firws. Gan fod ein system imiwnedd 
fel arfer yn ymateb yn gryfach i firysau 
na chanserau, gellir cymell ymatebion 
imiwnedd sy’n gallu atal datblygiad canser. 
I helpu i gefnogi’r gwaith hwn, dyfarnwyd 
Gwobr Gydweithredol o £1.5 miliwn i’r tîm 
cydweithredol yn ddiweddar (dan arweiniad 
Andrew Godkin) gan yr Ymddiriedolaeth 
Wellcome.   

Y tu allan i’r labordy, mae’r tîm yn hoffi 
ymgysylltu â myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd 

i siarad am eu hymchwil a’r rôl bwysig y 
mae’r system imiwnedd yn ei chwarae mewn 
iechyd a chlefydau. Maent yn gwneud hyn 
mewn sawl ffordd. Yn gyntaf, maent yn 
ymgysylltu â’r Gyfadran Leyg o’r SIURI wrth 
ysgrifennu grantiau a datganiadau i’r wasg 
sy’n cyflwyno eu canfyddiadau. Mae hyn 
wedi bod yn hynod o ddefnyddiol, yn enwedig 
i helpu i gyfleu canfyddiadau gwyddonol 
sydd weithiau’n gymhleth y gall y cyhoedd 
cyffredinol eu deall. 

Mae’r labordy hefyd yn hynod o angerddol 
am ymgysylltu â disgyblion ysgol. Am dros 
ddegawd maent wedi cynnal sesiynau fel 
rhan o’r digwyddiad ‘Gwyddoniaeth ym 
Maes Iechyd - YN FYW!’ lle mae disgyblion 
blwyddyn 12 yn ymweld â’r labordai a dysgu 
ynglŷn â sut mae labordy Humphreys yn 
manteisio ar firysau i wneud brechlynnau. 
Maes sy’n ehangu o ran gweithgareddau 
ymgysylltu mewn ysgolion yw eu gweithdy 
‘Gwyddoniaeth Gwaed’ a ddarperir i 
ddisgyblion blwyddyn 3 (plant 7 mlwydd oed) 
i’w haddysgu am y system imiwnedd, germau 
a llysnafedd trwyn. Meddai Ian: “plant yn 
dysgu sut i astudio gwaed gan ddefnyddio 
microsgopau a chael gwisgo cotiau labordy ar 
gyfer arbrofion llysnafedd trwyn (sydd ychydig 
yn fudr!)!! Mae’r ymweliadau hyn bob amser 
yn llawer o hwyl ac yn uchafbwynt mawr yn y 
flwyddyn academaidd.”

Labordy Humphreys –  
Deall ymatebion imiwnedd i firysau

Rhes ôl (o’r chwith i’r dde): Ian Humphreys (yr Athro), Morgan Marsden (Cynorthwy-ydd Ymchwil/Rheolwr Labordy), Mathew Clement (Ymchwilydd ôl-ddoethurol), Marta Williams 
(Myfyriwr PhD), Sandra Dimonte (Ymchwilydd ôl-ddoethurol), Ellie Pring (Myfyriwr PhD), Curtis David (Myfyriwr PTY), Lucy Chapman (Technegydd), Farah Latif (Cymrawd Clinigol/
Myfyriwr PhD). Canol: Pragati Sabberwal (Myfyriwr PhD). Ddim yn y llun (wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Rhydychen): Jessica Forbester (Ymchwilydd ôl-ddoethurol).

Mae system imiwnedd ein 
corff yn ein hamddiffyn rhag 
heintiau, ond weithiau mae’n 
gorymateb ac yn achosi niwed 
i’r organau mewn proses a 
elwir yn llid. 

Dan y Chwyddwydr: 

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus (MPH) Caerdydd 

Dathlu 30 mlynedd o Droi Awch yn Arfer  
(1989 – 2019)

Gwnaeth Acheson ddiffinio iechyd 
cyhoeddus fel ‘y wyddor a’r grefft o atal 
clefydau, hwyhau bywyd a hybu iechyd  
drwy ymdrechion cyfundrefnol cymdeithas’2. 
Drwy wasanaethau a gwaith ymchwil, mae 
iechyd cyhoeddus yn helpu i:

1.  Wella ansawdd a gwerth gwasanaethau 
gofal iechyd;  

2.  Amddiffyn pobl rhag peryglon heintus  
ac amgylcheddol, sy’n amrywio o 
achosion a thrychinebau naturiol, i daclo’r 
newid yn yr hinsawdd, iechyd dynol ac 
iechyd y blaned; 

3.  Atal clefydau cronig a hybu iechyd a lles 
drwy fynd i’r afael â ffactorau o ran ffordd 
o fyw, fel ymyriadau maeth, gweithgarwch 
corfforol ac ymddygiadol.

Gwnaeth Adroddiad Acheson2, ynghyd 
ag argymhellion Siarter Ottawa3 arwain 
at greu gradd newydd: y Meistr mewn 
Iechyd Cyhoeddus (MPH) yn 19894. Roedd 
yn ymateb i’r angen am hyfforddiant 
amlddisgyblaethol ymhlith amrywiaeth o 
weithwyr iechyd cyhoeddus. Cafodd yr MPH 
ei chreu i ddatblygu arweinwyr penigamp, ac 
mae llawer o’r rhain mewn rolau dylanwadol 
yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae myfyrwyr yr MPH yng Nghaerdydd yn 
dysgu gan arbenigwyr mewn gwaith ymchwil 
ac ymarfer iechyd cyhoeddus. Mae modiwlau 
annibynnol ar gael i unrhyw ymgeisydd 
cymwys. Gall israddedigion meddygol 
astudio modiwlau mewn Diogelu Iechyd a 
Gwella Iechyd ochr yn ochr â myfyrwyr yr 
MPH, fel rhan o’u Gradd Gynhwysol mewn 
Meddygaeth Poblogaeth.

Mae myfyrwyr yn dysgu mewn lleoliad 
amlddisgyblaethol. Mae’r holl bartneriaid 

allweddol, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, 
Llywodraeth Cymru ac Ysgolion Meddygaeth, 
Busnes, Peirianneg, Cyfraith, Gwleidyddiaeth 
a Newyddiaduraeth Prifysgol Caerdydd mewn 
un ddinas. Mae Caerdydd yn eich galluogi i 
gael yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen 
arnoch i weithio mewn unrhyw ran o’r byd! 

A ydych chi’n gynfyfyriwr o’r MPH?
Hoffem gysylltu â’n cynfyfyrwyr MPH a 
meithrin cydberthynas barhaus â phob un 
ohonoch. Treuliwch ychydig o amser yn ateb 
rhai cwestiynau byr yma: https://cardiff.
onlinesurveys.ac.uk/mph-alumni-survey. 

Eich rhwydwaith chi yw’r grŵp LinkedIn 
MPH Caerdydd newydd hwn (www.linkedin.
com/groups/8750515)...defnyddiwch ef i 
gysylltu â chyd-fyfyrwyr, rhannu profiadau, 
gofyn barn eich gilydd ac i archwilio 
cyfleoedd i gydweithio.    

I gael rhagor o wybodaeth:
www.cardiff.ac.uk/study/postgraduate/
taught/courses/course/public-health-mph 

1  Cynllun Hirdymor y GIG, ar gael yn https://www.
longtermplan.nhs.uk/

2  Acheson, D (1988) The Report of the Committee of Inquiry 
into the Future Development of the Public Health Function 
Llundain, HMSO

3  WHO (1986) Ottawa Charter for Health Promotion Geneva, 
Sefydliad Iechyd y Byd

4  Allen AK. Rhaglen yr MPH, Coleg Meddygaeth Prifysgol 
Cymru, Caerdydd, Cymru. Cyfarfod Jerwsalem ar Ysgolion 
Iechyd Cyhoeddus Mawrth 16-21, 2002

Meddai Cyfarwyddwr Rhaglen 
Cyfredol yr MPH, Behrooz Behbod: 
“Mae llawer ohonom eisiau 
gwneud gwahaniaeth yn y byd 
rydym yn byw ynddo, i helpu 
pobl i fyw bywydau iachach 
a hapusach. Mae Cynllun 
newydd Hirdymor y GIG wedi 
amlygu’r angen i ganolbwyntio 
ar atal1. Mae’r problemau 
rydym yn eu hwynebu yn gofyn 
am ddatrysiadau arloesol ac 
aml-adrannol, a hwylusir gan 
safbwynt iechyd cyhoeddus.”
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Tîm MPH: Chwith i’r dde yn y llun: Christopher Potter; Behrooz Behbod; Hannah Broughton; Gaynor Looker;  
Cono Ariti. Heb fod yn y llun: Andrea James.

   Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y 
fideos hyn hefyd:

•   What is Public Health? (www.youtube.
com/watch?v=K3toO0u8Fzs)

•   Why study an MPH? (www.youtube.
com/watch?v=D_pKqMAbeN0)

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig 
ym Mhrifysgol Caerdydd yn 10 oed yn 2019 

Mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol 

Wedi’i sefydlu yn 
2009, datblygodd y 
Ganolfan o 10 mlynedd 
lwyddiannus fel Grŵp 
Cydweithredol y Cyngor 
Ymchwil Feddygol, 
gan ddwyn ynghyd 
rhaglenni ymchwil 
mewn meysydd fel 
sgitsoffrenia, anhwylder 
deubegynol, clefyd 
Alzheimer ac anhwylder 
diffyg canolbwyntio a 
gorfywiogrwydd (ADHD). 

Mae Canolfan y Cyngor 
Ymchwil Feddygol 
ar gyfer Geneteg a 
Genomeg Niwroseiciatrig 
yn ganolfan rhagoriaeth 
fyd-eang ar gyfer gwaith 
ymchwil ar rôl geneteg 
mewn iechyd meddwl 
ac anhwylderau niwro-
ddirywiol. 

Mae’r Ganolfan wedi 
bod yn flaengar mewn 
geneteg seiciatrig yn 
ystod y ddeng mlynedd 
diwethaf, nid yn unig 
trwy wneud datblygiadau 
mawr o ran nodi alelau 
risg penodol ac amlygu 
pensaernïaeth genetig 
anhwylderau seiciatrig 
ond hefyd o ran cyfleu 
canfyddiadau ymchwil er 
budd eang i’r cyhoedd.

Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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Mae hyn wedi amrywio o arwain trafodaethau cyfoes 
ynghylch dosbarthiad a diagnosis seiciatrig i ddatblygu 
rhaglenni seico-addysg ar gyfer anhwylder deubegynol 
ac arloesi wrth ddefnyddio gwiriadau iechyd 
systemaidd ar gyfer pobl ag anableddau dysgu.  

Nodi genynnau risg mewn 
sgitsoffrenia

Mae ymchwilwyr fel yr Athrawon Syr Mike 
Owen, Mick O’Donovan a James Walters 
wedi chwarae rhan arweiniol mewn 
cydweithrediad byd-eang i ddeall y fioleg 
sydd wrth wraidd sgitsoffrenia yn well. Mae 
hyn wedi arwain at ddarganfod dros 150 
rhan o’r genom sy’n gysylltiedig â’r cyflwr, 
gyda darganfyddiadau sylweddol yn ystod 
2014 a 2018. 

Bydd y datblygiadau hyn yn cyfrannu at 
ddarganfod targedau triniaeth newydd, a 
allai ryw ddiwrnod arwain at ofal gwell a 
mwy personol i bobl sy’n byw â sgitsoffrenia. 

Seico-addysg ar gyfer anhwylder 
deubegynol

Gwnaeth yr Athro Ian Jones a’i gydweithwyr 
ddatblygu rhaglen seico-addysg grŵp 
ar gyfer pobl ag anhwylder deubegynol 
– Rhaglen Addysg Ddeubegynol Cymru 
(BEPC). Ers 2014, mae’r BEPC wedi’i 
chyflwyno i grwpiau ledled y DU, mae wedi 
ennill gwobr arloesedd mewn gofal iechyd 
gan y BMJ ac wedi’i defnyddio fel sylfaen i 
Beating Bipolar, fersiwn ar-lein o’r cwrs.   

Gan adeiladu ar y llwyddiant hwn, mae’r 
tîm yn hyfforddi gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i gyflwyno’r cwrs o fewn y GIG. 
Mae’r rhaglen yn cael ei defnyddio hefyd 
fel model i ddatblygu ymyriadau newydd, 
er enghraifft, i gefnogi pobl ag anableddau 
dysgu a phroblemau hwyl.

Dealltwriaeth newydd o glefyd 
Alzheimer

Mae’r Athro Julie Williams a’i thîm 
wedi arwain consortia Risg Genetig ac 
Amgylcheddol ar gyfer Clefyd Alzheimer 
(GERAD), a ddaeth â thîm rhyngwladol 
o ymchwilwyr ynghyd i ddysgu mwy am 
eneteg y clefyd. Ynghyd â chonsortia eraill 
o amgylch y byd, mae hyn wedi arwain at 
ddarganfod nifer o enynnau sy’n gysylltiedig 
â risg uwch o glefyd Alzheimer. 

Mae’r canfyddiadau genetig hyn wedi 
effeithio ar yr ymateb imiwnedd cynhenid 
wrth bennu risg unigolyn o ddatblygu 
Alzheimer, gan newid y ffordd rydym yn 
meddwl am fioleg sylfaenol y clefyd.  

 

Achosion ymchwil bach:

Hyfforddi’r genhedlaeth nesaf
Rhan graidd o genhadaeth y Ganolfan 
oedd datblygu’r genhedlaeth nesaf o 
ymchwilwyr sy’n gallu gwthio’r ffiniau ym 
meysydd genomeg a niwrowyddoniaeth. 

Mae mwy nag 80 o fyfyrwyr wedi dod drwy 
gynllun PhD y Ganolfan, ac wedi cynnal 
prosiectau sy’n amrywio o ymchwilio 
i’r berthynas rhwng tarfu ar gwsg a 
chyfnodau manig mewn anhwylder 

deubegynol i greu modelau polygenig ar 
sail celloedd ar gyfer clefyd Alzheimer. 

Mae’r Ganolfan yn rhedeg cynllun mentora 
academaidd clinigol hefyd, sy’n rhoi’r 
cyfle i glinigwyr ddechrau ar eu gyrfa 
academaidd drwy fentora a chymorth 
ariannol. Mae llawer o’r rhai hynny sydd 
wedi elwa ar y cynllun wedi mynd ymlaen i 
ennill cymrodoriaethau o’r Cyngor Ymchwil 
Feddygol a’r Ymddiriedolaeth Wellcome. 

Ysgol Haf Anhwylderau’r Ymennydd MRC CNGG

Ymgysylltu â chymunedau
Mae ymgysylltu â’r cyhoedd wedi bod 
yn nodwedd graidd o waith y Ganolfan 
yn ystod y degawd diwethaf, yn helpu i 
drechu’r stigma annheg o ran problemau 
iechyd meddwl ac ysbrydoli plant a 
phobl ifanc i ddysgu mwy am eneteg, yr 
ymennydd a niwrowyddoniaeth. 

Mae ymchwilwyr wedi cynnal ymweliadau 
ysgol a diwrnodau agored, wedi 
cydweithio â Gardd Einstein i greu 
‘llyfrgell o enynnau dychmygol’ yng 
Ngŵyl Greenman, wedi cymryd rhan yng 
Ngemau’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
ac wedi cynnal gweithgareddau amrywiol 
fel rhan o ŵyl Ymchwil Feddygol flynyddol 
y Cyngor Ymchwil Feddygol.  Mae’r rhain 
wedi cynnwys dangos ffilmiau, areithiau 
cyhoeddus a ffair hwyl ar thema geneteg. Disgyblion Ysgol Gynradd Oldcastle yn cymryd rhan 

mewn gweithgaredda a gemau’r ymennydd gydag 
ymchwilwyr yn y Cyngor Ymchwil Feddygol

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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 Gwyddoniaeth ym 
Maes Iechyd YN FYW 
– Dathlu 25 mlynedd o 
Ysbrydoli Gwyddonwyr a 
Chlinigwyr y Dyfodol  

Ers 1995, mae’r Ysgol Meddygaeth wedi 
croesawu disgyblion chweched dosbarth 
ar draws Cymru, gyda’r nod o danio eu 
diddordeb a’u hysbrydoli â gwyddoniaeth 
gyffrous sy’n sail i reolaeth glinigol o 
glefydau, ac ymchwil feddygol. 

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

Meddai Nicholas Alford, Dirprwy 
Gyfarwyddwr y Gyfadran Wyddoniaeth, 
Ysgol Sant Cyres: “Mae ein disgyblion 
yn cael gweld yr amrywiaeth eang 
o gyfleoedd ar gyfer gyrfaoedd yn y 
proffesiynau meddygaeth.  Mae’r teithiau 
tywys o amgylch y labordai yn uchafbwynt 
i’r diwrnod; maent yn dangos pa mor 
amrywiol yw’r technegau a ddefnyddir o 
ran diagnosis a thriniaeth fodern.  Mae’r 
gweithgareddau ymarferol yn gymaint o hwyl 
ac yn gyfle delfrydol i fyfyrwyr ac athrawon 
rwydweithio….  Mae’r tîm Gwyddoniaeth 
ym Maes Iechyd yn ysbrydoli pawb; mae 
eu hangerdd dros eu gwaith yn amlwg yn 
eu brwdfrydedd ynghylch y digwyddiad.  
Rwy’n argymell Gwyddoniaeth ym Maes 
Iechyd YN FYW i unrhyw athro neu athrawes 
Wyddoniaeth. Dyma’r daith Safon Uwch orau 
y byddwn yn mynd â’n disgyblion arni.”

 Angen am Ofal  
Lliniarol Gwell y Tu 
Allan i Oriau Gwaith

Canfu astudiaeth, a gyhoeddwyd yn y 
Palliative Medicine Journal a gynhaliwyd gan 
ymchwilwyr yng Ngrŵp Ymchwil PISA, o blith 
1072 o achosion gofal lliniarol a adolygwyd, 
fod pryderon wedi codi yn sgil pedair prif 
broblem yr oedd angen eu gwella: gwallau 
wrth ddarparu meddyginiaeth; sicrhau 
mynediad i ofal amserol; dull aneffeithlon o 
drosglwyddo gwybodaeth rhwng y timau gofal 
iechyd; a phroblemau ynghylch triniaethau 
nad ydynt yn seiliedig ar feddyginiaeth fel 
cathetrau wrinol a thiwbiau bwydo. 

Teimla Dr Williams, Cymrawd Ymchwil er 
Anrhydedd, fod angen ystyried diogelwch 
ynghylch y grŵp hwn o gleifion yn llawer mwy 
rheolaidd. “Dim ond un cyfle sydd gennych 
i roi’r gofal cywir i bobl ar ddiwedd eu hoes. 
Dyma gyfle i wneud y profiad hwnnw yn well 
i bobl,” meddai.

 ‘Trobwynt’ ar gyfer  
Trin Lewcemia 
Lymffosytig Cronig

Mae ymchwil, a gyllidwyd gan yr elusen 
ymchwil i gancr y gwaed, Bloodwise, wedi 
datblygu prawf i ragweld, yn gywir ac yn 
gyflym, sut y bydd pobl yn ymateb i driniaeth 
safonol ar gyfer y math mwyaf cyffredin o 
lewcemia, sef lewcemia lymffosytig cronig.

Cafodd y prawf ei ddisgrifio gan ymchwilwyr 
Caerdydd fel ’trobwynt’. Hefyd, gallai newid 
y ffordd y caiff canserau eraill, gan gynnwys 
myeloma a chanser y fron, eu trin. Tra bo 
fersiynau blaenorol o’r prawf wedi cymryd 
wythnos i’w prosesu, gall y canlyniadau 
nawr fod yn barod ymhen diwrnod.

Dywedodd yr Athro Duncan Baird, a 
ddatblygodd y prawf yn Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd gyda’r Athro Chris Fegan 
a’r Athro Chris Pepper: “Nid yw pob claf yn 
cael yr un budd o gemotherapi a’r prawf hwn 
yw’r unig un sydd ar gael a all ragfynegi’n 
gywir sut mae cleifion yn debygol o ymateb. 
Mae ein hymchwil yn cynnig tystiolaeth gref y 
dylai nifer sylweddol o gleifion fod yn derbyn 
triniaethau mwy priodol.”

Gellir darllen y papur ar https://www.
nature.com/articles/s41375-019-0389-9

 Dealltwriaeth Newydd 
o Achosion Sylfaenol 
Clefyd Alzheimer

Mae cydweithrediad rhyngwladol o 
ymchwilwyr wedi dod o hyd i wybodaeth 
arwyddocaol newydd am achosion sylfaenol 
clefyd Alzheimer, gan gynnwys pum genyn 
newydd sy’n cynyddu risg y clefyd.

Bu’r Prosiect Genomig Alzheimer 
Rhyngwladol (IGAP), sy’n gyfuniad o bedwar 
consortia, gan gynnwys y consortia Risg 
Genetig ac Amgylcheddol Clefyd Alzheimer 
(GERAD) dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, 
yn dadansoddi data gan dros 94,000 o 
unigolion sydd â chlefyd Alzheimer.

Gwnaeth y prosiect hwn, nas gwelwyd ei 
debyg erioed o’r blaen, a ariennir yn rhannol 
gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) ac 
Ymddiriedolaeth Wellcome, graffu ar fwy o 
ddata genetig nag unrhyw astudiaeth arall o 
glefyd Alzheimer hyd heddiw. Roedd rhannu’r 
data yn galluogi gwyddonwyr i ddod o hyd i 
bum newid neu amrywiad genynnol newydd 
sy’n dylanwadu ar y risg o glefyd Alzheimer.

 Gwell Rhagolygon 
ar gyfer Pobl o Dras 
Affricanaidd sydd â 
Sgitsoffrenia sy’n 
Gwrthsefyll Triniaeth

Mae astudiaeth dan arweiniad ymchwilwyr 
yng Nghanolfan MRC ar gyfer Geneteg a 
Genomeg Niwroseiciatrig yn golygu y gallai 
mwy o bobl o dras Affricanaidd sydd â 
sgitsoffrenia sy’n gwrthsefyll triniaeth gymryd 
y cyffur (clozapine) sydd fwyaf tebygol, yn ôl y 
dystiolaeth, o reoli eu symptomau.

Yn wyneb canfyddiadau’r astudiaeth, mae’r 
tîm yn awgrymu cynnig prawf genetig fel 
strategaeth syml a sensitif ar gyfer rhoi 
diagnosis o niwtropenia ethnig diniwed cyn 
rhoi clozapine ar bresgripsiwn.
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Mae gan Ysgol Meddygaeth 
Caerdydd hanes da o helpu 
i wella’r gymdeithas trwy 
ei gweithgarwch ymchwil, 
dysgu ac addysgu, arloesi ac 
ymgysylltu.  Mae’r ymdrechion 
gan lawer o staff a myfyrwyr yn 
amlygu’r amrywiaeth helaeth 
o ffyrdd y mae’r ysgol yn 
ymgysylltu â’r gymdeithas ac 
yn darparu budd iddi.  Dyma 
10 enghraifft ddiweddar:

ffordd
mae MEDIC
yn cael
EFFAITH
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Gallai unigolion â’r cyflwr nad ydynt yn 
dangos unrhyw arwyddion o swyddogaeth 
imiwnedd sydd o dan fygythiad gael 
terfynau niwtroffil wedi’u hadolygu, yn 
unol â’r gweithdrefnau presennol ar gyfer 
monitro niwtropenia ethnig diniwed.

Byddai hyn yn caniatáu i ragor o bobl fyddai’n 
elwa o clozapine i ddechrau cymryd y 
feddyginiaeth, gan osgoi’r angen i lawer mwy 
i roi’r gorau i driniaeth.  Yn hanfodol, mae hyn 
yn dibynnu ar ganlyniadau’r astudiaethau 
diogelwch ychwanegol, ond mae gan y prawf 
fferylliaeth-geneteg hwn y potensial i helpu â 
rheoli’r driniaeth clozapine.

Gweler y papur yma: www.nature.com/
articles/s41380-018-0335-7 Gweler hefyd 
cyfweliad podlediad gyda Dr Sophie Legge 
a Dr Antonio Pardinas ynglŷn â’r astudiaeth 
hon yma www.ncmh.info/videos-and-
podcasts/podcast/clozapine-neutropenia/

Celfwaith ar gyfer 
Ysbyty Plant Caerdydd

Cafodd grŵp ‘Celfwaith i’r Ysbyty Plant’ 
ei sefydlu yn 2016 gan Charlotte Maden 
(a oedd yn fyfyrwraig meddygaeth 3edd 
flwyddyn yr adeg honno).  Y weledigaeth 
oedd creu grŵp artistig amlddisgyblaethol ar 
gyfer staff a myfyrwyr gofal iechyd a fyddai’n 
annog creadigrwydd a dwyn budd i gleifion 
ac i’r gymuned ehangach. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, 
mae tîm craidd y myfyrwyr wedi tyfu i 50 a 
mwy o gyfranogwyr. Wedi oriau o ddylunio, 
braslunio, sandio, preimio, paentio, farneisio 
a sychu, mae’r artistiaid wedi paentio 20 a 
mwy o furluniau a llawer o argraffiadau bach 
ar gyfer llefydd gan gynnwys ystafelloedd 
adfer y theatr i blant a’r ystafelloedd aros. 
Yn ogystal â hynny, codwyd tua £100 gan 
y grŵp i gefnogi Elusen Arch Noa a gwaith 
artistig y dyfodol ymhellach. 

Cysylltwch â

Charlotte    madenc@cardiff.ac.uk  
a/neu Marisol Vazquez  

  vazquezm1@cardiff.ac.uk am fwy  
o wybodaeth neu i gymryd rhan.

   Llywodraeth Namibia’n 
cydnabod gwaith 
Prosiect Phoenix

Mae Llywodraeth Namibia wedi cydnabod 
Prosiect Phoenix y Brifysgol ar ôl iddo greu 
mwy na 38 o brosiectau cydweithredol yn  
y wlad.  

Mae’r gweithgareddau pwysig newydd yn 
cynnwys:

•   Mur Gwyrdd Mawr Namibia: mynd i’r 
afael â diffeithdiro yn Namibia drwy 
ailgoedwigo brodorol.

•   Defnyddio ymchwil gwyddorau 
cymdeithasol i reoli tarddiant o Hepatitis 
E yn Namibia.

•   System cofnodi cleifion electronig i 
Namibia.

•   Cyflwyno Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
i feddygon a nyrsys sy’n ymarfer yng 
ngogledd Namibia.

•   Pecyn Trawma Caerdydd, a gynhyrchir yn 
Namibia: achub bywydau ar y ffyrdd.

•   Hyfforddiant mewn ysgrifennu grantiau: 
addysgu academyddion sut i gael 
grantiau ymchwil rhyngwladol.

“Effaith y prosiect sy’n adlewyrchu ei werth 
go iawn,” dywedodd arweinydd Prosiect 
Phoenix yr Athro Judith Hall.

 Gemau’r Ymennydd 
2019

Cynhaliwyd digwyddiad blynyddol Gemau’r 
Ymennydd ddydd Sul 10 Mawrth a daeth 
3,670 o bobl, y nifer uchaf erioed, drwy 
ddrysau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd 
i gymryd rhan yn yr hwyl.

Roedd detholiad mawr o gemau (castell 
sboncio siâp ymennydd, rasys mat Stroop, 
gêm ddyfalu ymenyddiau anifeiliaid, 
rhith optegol cadair sy’n lleihau) a sioeau 
rhyngweithiol ar gael i’r cyhoedd drwy gydol y 
diwrnod. Roedd y rhain yn egluro amrywiaeth 
o gysyniadau gwyddonol sy’n ymwneud â’r 
ymennydd ac yn rhoi’r cyfle i blant ryngweithio 
a gofyn cwestiynau i rai o aelodau blaenllaw 
cymuned wyddonol Caerdydd. Yn ogystal â 
chael y cyfle i ymarfer Llawfeddygaeth ar yr 
Ymennydd gyda llawfeddygon cymwys, gallai 
ymwelwyr ddysgu am fôn-gelloedd archarwyr a 
herio eu chwilfrydedd.

Cafwyd adborth gwych ar y diwrnod: “Da 
iawn am gynnal digwyddiad hynod ddiddorol 
ac addysgiadol. Mae mor braf gweld y 
plantos yn dysgu heb iddyn nhw sylweddoli!”

Prosiect Madeline
Mae Partneriaeth Arloesedd Clinigol 
Caerdydd yn ceisio mynd i’r afael â’r heriau 
iechyd mwyaf sy’n wynebu cymdeithas.   
Nodwyd dementia fel blaenoriaeth 
arloesedd gan fod 5,000 a mwy o bobl yn 
ardal Caerdydd a’r Fro yn byw gyda’r cyflwr.  

Gwnaeth Madeline Phillips, sy’n byw gyda 
chlefyd Alzheimer, feddwl am ymateb 
arloesol i’r her hon gan ddweud: “Mae 
angen i ni ddatblygu dull newydd, radical i 
fynd i’r afael â’r diagnosis o ddementia a’r 
ddarpariaeth gofal ac mae modd cyfuno’r 
rhain i greu rhaglen unedig a chydlynol”.   

Gyda chymorth a chyllid gan Bartneriaeth 
Gwyddoniaeth Iechyd Academaidd De-
ddwyrain Cymru a Thîm Gweithredu Dementia 
Llywodraeth Cymru, sefydlwyd Prosiect 
Madeline.  Mae hyn wedi creu llwyfan arbrofi 
arloesedd, dan arweiniad Clwstwr Gofal 
Sylfaenol Gorllewin Bro Morgannwg a bydd yn 
‘cynllunio ac yn cyflawni gwasanaethau gofal 
iechyd a fydd yn arwain yn fyd-eang o ran ateb 
anghenion pobl sy’n wynebu risg o ddementia 
neu’n byw gyda’r clefyd’. 

Cyflwyno  
Prosiect PACE

Dyluniodd Dr Sarju Patel, Dr Jeff Allen 
a Dr Thanasi Hassoulas brosiect peilot 
mewn cydweithrediad â phrosiect Porth 
Cymunedol Prifysgol Caerdydd.  Cafodd 
PACE (Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd) 
ei sefydlu i weithio gydag ysgolion gan 
geisio ysbrydoli myfyrwyr i ystyried astudio 
gwyddoniaeth, meddygaeth neu raglenni 
eraill sy’n ymwneud â gofal iechyd yn y 
Brifysgol.  Ers mis Tachwedd 2018, mae 30 
o fyfyrwyr meddygaeth wedi bod yn cynnal 
sesiynau wythnosol ar gyfer 20 a mwy o 
ddisgyblion Blwyddyn 9 i wella’r ffordd y 
caiff y cwricwlwm gwyddoniaeth ei ddysgu 
a’i addysgu.  Mae’r disgyblion yn dweud eu 
bod wedi mwynhau “dysgu gyda ffrindiau” a 
“chwrdd â myfyrwyr prifysgol a dysgu am fyd 
meddygaeth”.  Mae’r myfyrwyr meddygaeth 
yn ei chael yr un mor werthfawr, gan ei fod 
yn gwella eu sgiliau addysgu a chyfathrebu.  
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1. Fel plentyn beth oeddech chi  
eisiau bod ar ôl tyfu i fyny?
DH Roeddwn i wastad wedi eisiau bod 
yn arbenigwr/archwiliwr bywyd gwyllt.  
Roeddwn i’n edrych ar lawer o raglenni David 
Attenborough a rhaglenni natur eraill ac eisiau 
ymuno â nhw go iawn. 

OD Fel plentyn, rwyf yn cyfaddef i mi chwarae 
â’r syniad o ddilyn bob gyrfa o dan yr haul. 
Roedd yn dibynnu i raddau helaeth ar beth 
roeddwn i’n ymwneud ag ef ar y pryd, o fod 
eisiau bod yn bensaer, yna’n gyfrifydd, yna’n 
niwrolawfeddyg ac yn seicolegydd plant ond 
roeddwn i bob amser yn dod nôl at eisiau bod 
yn feddyg. Bod yn feddyg oedd fy unig uchelgais 
fel gyrfa a wnaeth wrthsefyll prawf amser.

VG Gwyddonydd neu berfformiwr proffesiynol.  

JT Roeddwn i eisiau bod yn Indiana Jones.

2. Pwy yw eich arwr personol  
neu broffesiynol?
DH Mae’n rhaid mai fy rhieni yw fy arwyr.  Fe 
wnaethon nhw aberthu llawer drwy fynd â fi a 
fy mrawd o’r ysgol i glybiau chwaraeon i weld 
ffrindiau a sicrhau bod gennym bopeth oedd 
ei angen arnom ar gyfer llu o glybiau di-ri. Er, 
mae Spiderman yn ail agos. 

OD Fy arwyr yw’r bobl o’m cwmpas sydd 
wedi fy annog yn gyson i ddilyn y pethau 

rwyf yn angerddol yn eu cylch ochr yn ochr 
â meddygaeth. Pe bai’n cael ei adael i mi 
yn unig, fwy na thebyg byddwn i’n rhy ofnus 
i wneud unrhyw beth tra fy mod i’n astudio 
meddygaeth fy hunan. Wedi dweud hynny 
byddwn i’n dweud fy mod i’n dueddol o fod yn 
elyn i mi fy hun pan fyddaf yn amau fy ngallu 
ac yn atal fy hunan rhag mynd amdani!

VG Unrhyw un sy’n gwirfoddoli ar gyfer prawf 
clinigol. Yn enwedig yn ystod camau diweddar 
clefyd. Mae’n weithred hollol anhunanol a dewr. 

JT Yn broffesiynol, mae’n gorfod bod yn Syr 
David Attenborough, yr areithiwr gwyddonol 
unigol gorau. Wedi’r cyfan, beth yw gwerth 
gwyddoniaeth os na allwn ei chyfleu’n ddigonol 
ac yn effeithiol? Yn bersonol, fwy na thebyg, 
fy narpar-wraig, Amy. Mae ei gallu i ymdrin â’r 
sefyllfaoedd anoddaf a mwyaf poenus heb 
gynhyrfu, ond gyda chryfder a gwydnwch yn 
rhywbeth i’w edmygu ac yn sgil nad wyf hyd yn 
oed yn agos at ei feistroli eto. 

3. Beth ddaeth â chi at ein  
Hysgol Meddygaeth yn gyntaf?
DH Caerdydd oedd yr unig gynnig a gefais,  
ond roedd wastad wedi bod yn fy ffefryn, a 
dweud y gwir.    

OD Fy ffrind. Roedd y ddwy ohonom yn gwneud 
cais i fynd i Ysgol Meddygaeth ar yr un pryd 
a dywedodd hi ei bod wedi ymweld ag Ysgol 
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd ac roedd hi 
wrth ei bodd! Roeddwn i’n ymddiried yn ei 
barn ac er nad oeddwn wedi ymweld fy hunan 
fe benderfynais wneud cais beth bynnag a 
bellach rwyf wir yn mwynhau fy amser yma.

VG Roeddwn i wir eisiau dilyn trywydd fy 
mhrosiect cyfredol. Roedd yn ymddangos fel 
ffordd ddiddorol iawn o ymhél ag ymchwil canser. 
Diolch byth roedd fy ngoruchwylwyr yn fy hoffi i 
gymaint ag yr oeddwn i’n hoffi’r prosiect.

JT Yn ystod fy ngradd, roeddwn i’n ddigon lwcus 
i wneud blwyddyn o hyfforddiant proffesiynol 
gyda gwyddonydd gwych, Dr Mandy Wootton, 
yn yr Uned Cemotherapi Gwrthficrobaidd 
Arbenigol, yma yn y Mynydd Bychan. Mandy 
wnaeth fy nghyflwyno i’r Athro Tim Walsh, a 
gynigiodd y cyfle i mi astudio PhD, yn seiliedig 
ar fy mhrosiect blwyddyn o hyfforddiant 
proffesiynol. Derbyniais yn ddiolchgar, ac mae’r 
gweddill yn hanes, fel y dywedant. Rwyf i’n dal i 
weithio gyda Tim hyd heddiw! 

4. Beth yw/oedd eich hoff beth am 
fyw a gweithio yng Nghymru?
DH Yr amrywiaeth o dirluniau sydd o’n cwmpas.  
O fewn awr o’n nhŷ i, mae gen i brifddinas 
sy’n cynnal digwyddiadau chwaraeon a 
cherddoriaeth enfawr, traethau hardd a pharc 
cenedlaethol. Beth arall sydd ei angen arnoch?

OD Mae pawb mor gyfeillgar! Nid oeddwn 
yn gallu ei gredu pan gyrhaeddais yn gyntaf, 
roedd yn ymddangos fel pe bai’n rhy dda i fod 
yn wir. Mae Cymru mor heddychlon, mae’r 
golygfeydd yn y Bae yn anhygoel ac mae 
popeth mor dangnefeddus. 

VG Diwrnodau rygbi! Maen nhw’n wych. 

JT Gan roi’r gwaith i’r naill ochr am eiliad - gan 
fy mod i wedi fy ngeni a’m magu fel bachgen 
rygbi, mae’n gorfod bod yn ddiwrnodau gêm 
rhyngwladol yng Nghaerdydd. Does dim byd 
yn dod yn agos at y cyfeillgarwch a’r balchder 
cenedlaethol. 

5. Sut olwg sydd ar ddiwrnod yn  
eich bywyd?
DH Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio o fewn uned 
llawdriniaeth y fron felly mae fy niwrnod yn 
amrywio’n llwyr.  Mae’r diwrnod o hyd yn 
dechrau gyda minnau’n deffro’n rhy hwyr a 
pharatoi mewn panig.  Yna mae diwrnod da yn 
cynnwys cynorthwyo yn y theatr tra bod llai o 
hwyl i’w gael mewn diwrnod yn y clinig.  Gyda’r 
nos, dwi fel arfer naill ai’n chwarae rygbi, mynd 
i redeg neu’n mynd i’r gampfa yna ymlacio 
gyda fy ffrindiau a chwyno am y gwaith. 

OD Rwyf wrth fy modd â chwarae cerddoriaeth 
yr efengyl pan fyddaf yn paratoi ar gyfer fy 
niwrnod. Mae rhywbeth amdano sy’n codi 
calon. Tra byddaf ar leoliad, rwyf yn treulio’r 
rhan fwyaf o’m diwrnod (o 9am hyd at tua 
4pm) yn yr ysbyty. Pan fyddaf adref, rwyf yn 
rhoi awr i’m hun i ymlacio a gan amlaf mae 
hyn yn golygu gwylio rhai o’m hoff gyfresi 
teledu ac ymateb i nifer wallgof o negeseuon 
e-bost. Gyda’r nos rwyf yn treulio rhywfaint o 
amser yn gwneud rhywfaint o waith, yn mynd 
dros bethau rwyf wedi’u gweld yn ystod y 
diwrnod a threulio amser gyda ffrindiau.

Dan Hughes 
(MBBCh 2017)

Enillais radd o Brifysgol 
Caerdydd yn 2017 a 
dwi nawr yn F2 yn 
gweithio yn Ysbyty 
Brenhinol Gwent.  
Dwi’n bwriadu cymryd 

“F3” y flwyddyn nesaf, 
ac ymysg pethau eraill, 

mwynhau cymaint o wyliau 
mewn cymaint o wledydd 

â phosibl. Wedi hynny, dwi’n gobeithio 
gwneud cais am Anaestheteg ACCS. 

Mae ReMEDy’n siarad â Dan 
Hughes, cynfyfyriwr;  Olamide 
Dada, myfyriwr israddedig; 
Victoria Gray, myfyriwr ôl-
raddedig a  Dr Jonathan Tyrrell 
aelod o staff, er mwyn gofyn y 
cwestiynau y byddwn wrth ein 
boddau’n clywed eu hatebion!

Olamide Dada (Meddygaeth 
2016-)

Rwyf yn fyfyriwr 
meddygol israddedig 
trydedd flwyddyn 
ac yn sylfaenydd 
sefydliad 
elusennol Melanin 
Medics sy’n 

canolbwyntio ar 
ehangu cyfranogiad i 

feddygaeth. Rwyf yn 
eiriolwr mawr dros weithredu cymdeithasol i 
bobl ifanc, ac ar hyn o bryd rwyf yn Llywydd 
dwy gymdeithas ac rwyf yn frwd iawn 
dros arweinyddiaeth, iechyd cyhoeddus 
a hyrwyddo ymddygiadau iechyd da yn 
arbennig ymhlith grwpiau lleiafrifol.

pobl
Dadansoddi’r gorffennol, ymchwilio i’r presennol, atgyweirio’r dyfodol
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VG Rwy’n codi’n weddol gynnar, yn 
treulio diwrnod yn y swyddfa yn codio, 
yn delio â negeseuon e-bost ac yn 
cynllunio digwyddiadau newydd ar gyfer 
fy nghymdeithas cyn treulio amser gyda fy 
ffrindiau yn y tŷ ac yn coginio gyda phodlediad 
neu efallai’n mynd i ddosbarth ymarfer corff. 

JT Cymysgedd o straen, hapusrwydd, 
anfodlonrwydd, boddhad, dicter, gorfoledd, 
rhwystredigaeth, cymhelliad, blinder, newyn, 
optimistiaeth a gobaith fy mod yn cyrraedd 
adref mewn pryd i dreulio ychydig o amser 
gyda’r cŵn a’r teulu!

6. Sut rydych chi’n ymlacio?
DH Mae ymarfer corff wastad wedi bod yn 
ddihangfa.  Roeddwn i’n chwarae rygbi drwy 
gydol fy amser yn yr ysgol feddygaeth a dwi’n 
dal i chwarae i glwb lleol, mae wastad wedi fy 
helpu i ymlacio’n feddyliol ac adfywio ar gyfer y 
diwrnod nesaf. 

OD Enwch unrhyw ffilm a byddaf wedi’i gwylio 
fwy na thebyg! Rwyf wir wrth fy modd yn gwylio 
ffilmiau, mae rhywbeth mor ymlaciol amdano. 
Rwyf hefyd wrth fy modd yn ymhél â dylunio 
graffig a dylunio ar gyfer y we yn ogystal â 
chanu nerth fy mhen a chysgu, wrth gwrs. 

VG Rwyf yn canu mewn côr, yn mynd i’r 
gampfa neu’n sgwrsio â ffrindiau gyda gin a 
thonig neu goctel mawr.  

JT Ymlacio? Beth yw hynny?

7. Beth yw eich uchelgais gudd? 
(rhyngom ni)
DH Jaguar E-type. Racing green. 

OD Rwyf yn ferch â breuddwydion MAWR. Rwyf 
i eisiau newid y byd! Rwyf am arfogi pobl ifanc 
i wireddu eu potensial o ran arweinyddiaeth a 
mynd amdani gyda’u hamcanion, beth bynnag 
yw eu hoedran neu gefndir. Rwyf eisiau ei 
gwneud hi’n haws i bobl sy’n dilyn y tu ôl i mi a 
bod yn rhywun sy’n adnabod y ffordd, yn mynd 
ar hyd y ffordd honno ac yn dangos y ffordd.

VG Wel fyddai ddim yn gyfrinach wedyn, na 
fyddai?

JT Wel dwi’n dal i aros i Bruce Springsteen fy 
ffonio a gofyn i mi fod yn aelod o fand E Street. 
Daeth dim byd eto, serch hynny. Heblaw am 
hynny, fe wnes i dyfu i fyny wrth fy modd â 
ffuglen ffantasi, yn arbennig gwaith David 
Gemmell a Brian Jacques, felly byddwn i wrth 
fy modd yn rhoi cynnig ar ysgrifennu fy llyfr fy 
hun ryw ddydd.

8. Beth yw’r peth mwyaf doniol i 
ddigwydd i chi’n ddiweddar?
DH Roeddwn i ar frys pan oeddwn i ar alwad 
yn ddiweddar ac ni welais arwydd “llawr 
llithrig” y glanhawr. Aeth fy nhraed oddi tannaf 
a glaniais yn syth ar fy mhen-ôl.  Ni fyddai wedi 
bod mor wael pe na fyddwn i mewn ystafell 
aros yn llawn cleifion.  Roedd y cleifion yn 
bryderus iawn ac yn llawn cydymdeimlad, ac 
nid oedd y nyrsys yn gallu peidio â chwerthin 
unwaith roedden nhw’n gwybod nad oeddwn i 
wedi cael fy mrifo. 

OD I fod yn onest, bu’n gryn amser ers i 
rywbeth doniol ddigwydd i mi. Roedd e mor 
bell yn ôl nad wyf yn cofio, ond rwyf yn gwybod 
bod angen i mi chwerthin llond fy mol.

VG Daeth rhywun ataf yn Heol y Frenhines a 
dweud wrthyf y byddwn i’n gwneud person 
marw gwych. (Peidiwch â phoeni - roedd yn 
asiant castio ar gyfer asiantaeth ecstras ar 
gyfer y byd teledu!)

JT Pan mae gennych blentyn sy’n ddwy a 
hanner oed mae popeth yn ddoniol, ond fe 
wnaeth e ddod ar fy nhraws i’n sarnu bwyd 
dros lawr y gegin ychydig ddyddiau yn ôl ac 
roedd e’n meddwl bod hynny’n ddoniol dros ben.

9. Pe gallech gael unrhyw swydd yn y 
byd i gyd y gallech chi ei dychmygu neu 
ei chreu, beth fyddai’r swydd honno?
DH A all rywun fy nhalu i wylio Netflix? Dyna 
yrfa y gallwn i’n llwyr ymroi iddi.  

OD Hoffwn i swydd nad yw’n peri straen ac 
nad yw’n rhoi gormod o bwysau arnaf. Fwy na 
thebyg byddai’n rhywbeth i’w wneud â dylunio 
ond heb y cleientiaid heriol. Hoffwn i adeiladu 
fy nhŷ fy hun yn y dyfodol, felly efallai rhedeg 
cwmni dylunio cartrefi sy’n caniatáu i mi fynegi 
fy nawn greadigol a’m cariad tuag at gartrefi.

VG Rhywun o fyd gwyddoniaeth sy’n cyfathrebu’n 
wych ac yn cael llawer o effaith – fel y David 
Attenborough benywaidd (ond dwi ddim yn agos 
at fod yn ddigon cŵl ar gyfer hynny). 

JT Ar wahân i archeolegydd antur, awdur 
ffuglen ffantasi neu seren roc? Mewnwr 
rhyngwladol i Gymru wrth gwrs! (Mae fy 
nyheadau’n ddim byd os nad ydynt yn rhai 
uchelgeisiol!)

10. Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i 
fyfyrwyr yr Ysgol Meddygaeth heddiw?
DH Mwynhewch bod yn fyfyriwr!  Gwnewch y 
mwyaf o bob cyfle posibl ac ewch ar gymaint 
o deithiau â phosibl.  Mae gennych ddigon o 
flynyddoedd o astudio o’ch blaenau, hyd yn oed 
ar ôl y Brifysgol, felly rydych chi’n haeddu’r daith 
sgïo/taith feddygol/taith chwaraeon olaf honno.  

OD Gwnewch y mwyaf o’ch amser yn yr Ysgol 
Meddygaeth. Peidiwch ag ofni dilyn yr hyn 
rydych yn angerddol amdano tra byddwch yn 
yr Ysgol Meddygaeth! Mae’n bosibl gwneud y 
ddau’r un pryd a rhagori o hyd. 

VG Arian. Mae llwyth o brosiectau ymchwil 
diddorol posibl nad ydynt yn cael eu hariannu.

JT Efallai ei fod yn ychydig o ystrydeb, ond 
byddwch yn hyderus a chredu ynoch chi eich 
hun. Credwch fod gennych yr hyn rydych yn 

anelu at ei gyflawni. Mae popeth mewn bywyd 
yn dod ychydig yn haws pan fo gennych hynny. 

11. Beth y mae angen rhagor ohono 
ar yr Ysgol Meddygaeth?
DH Mwy o leoedd cymdeithasol er mwyn gallu 
ymlacio rhag yr astudiaethau. 

OD Yn bendant mae angen mwy o amrywiaeth 
ymhlith y staff a’r myfyrwyr! Mae hefyd angen 
mwy o gyfleoedd i ryngweithio â grwpiau 
blwyddyn gwahanol. Rwyf yn sicr y byddent yn 
gallu cynnig cymaint o gyngor gwerthfawr ond 
mae angen ffyrdd arnom o gael mynediad at hyn.

VG Arian. Mae llwyth o brosiectau ymchwil 
diddorol posibl nad ydynt yn cael eu hariannu.  

JT Ymgysylltu â’r cyhoedd am un peth! Rwyf 
yn ymwneud â nifer o brosiectau sefydledig 
a phrosiectau ar gyfer y dyfodol, felly os oes 
unrhyw yn frwd dros ymgysylltu â’r cyhoedd ac 
â diddordeb mewn cymryd rhan, mae croeso i 
chi gysylltu.

12. Pe gallech chi droi’r cloc yn ôl, beth 
y byddech chi’n ei wneud yn wahanol?
DH Dwi ddim yn credu y byddwn i.  Dwi wrth fy 
modd â sefyllfa fy mywyd i ar hyn o bryd a faint 
o bosibiliadau sydd gennyf ar y gweill ar gyfer y 
dyfodol.  Mae fy ngorffennol i wedi arwain at y 
man hwn a dwi’n falch ei fod wedi. 

OD Bod yn fwy hyderus a chredu yn fy ngallu 
yn gynharach. Byddwn i’n bachu ar gyfleoedd 
yn yr Ysgol Meddygaeth yn gynharach yn ystod 
fy hyfforddiant ac yn cymryd rhan yn y mentrau 
gwahanol sy’n cael eu trefnu.

VG Dysgu codio’n gynharach a pharhau i 
arfer fy Ffrangeg. Roeddwn i’n arfer bod yn 
wych ond nawr prin rwyf yn gallu gofyn am 
gyfarwyddiadau.

JT Gan fynd yn ôl at ateb blaenorol, byddwn i’n 
ceisio fy ngorau glas i fod yn hyderus a meddwl 
yn dda o’m hunan. Mae nifer o gyfleoedd, yn 
bersonol ac yn broffesiynol, wedi llithro drwy 
fy nwylo yn sgil diffyg hunanhyder, felly rwyf yn 
pwysleisio eto i’r holl fyfyrwyr, ewch amdani. 

Dr Jonathan Tyrrell (PhD 2014)
Rwyf yn gydymaith 

ymchwil ôl-ddoethurol 
sy’n gweithio 
mewn Microbioleg 
Feddygol 
yn yr Ysgol 
Meddygaeth. 
Mae fy ymchwil 

yn canolbwyntio 
ar ymwrthedd i 

wrthfiotigau mewn 
pathogenau Gram-negyddol; sef deall 
esblygiad mecanweithiau ymwrthedd, y 
ffactorau microbiolegol a dynol sy’n gyrru 
lledaeniad yr heintiau hyn a deall sut 
mae ymwrthedd i wrthfiotigau yn effeithio 
ar bathogenigrwydd yr organeddau 
aneffeithiol. Rwyf hefyd yn rheoli tîm 
ymchwil bach sy’n canolbwyntio ar 
ddarparu cymorth microbiolegol ar gyfer 
rhaglenni darganfod cyffuriau cyn-glinigol. 
Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn rhywbeth 
rwyf yn angerddol amdano.

Victoria Gray (BSc 2016,  
PhD 2017-)

Rwyf yn fyfyriwr 
PhD ail flwyddyn 
yn defnyddio 
biowybodeg a 
bioystadegau 
i chwilio am 

fiofarcwyr etifeddol 
ar gyfer nifer o 

ganlyniadau clinigol 
mewn perthynas â chanser 

datblygedig y colon a’r rhefr. Rwyf hefyd 
yn gynrychiolydd Parc y Mynydd Bychan 
ar gyfer Cymdeithas Prifysgol Caerdydd i 
Raddedigion sy’n Fenywod. 

Dewch draw: www.cardiff.ac.uk/cy/medicineCysylltwch â ni: 029 2074 6735
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Meddyg: Iachäwr, Gwyddonydd, Arloeswr
Ym mis Chwefror 2019, gwnaeth 
Adolygiad Topol argymhellion i 
weithlu’r GIG ddatblygu ac addasu 
gyda thechnolegau a datblygiadau’r 
dyfodol, fel ‘genomeg, deallusrwydd 
artiffisial, meddygaeth ddigidol 
a roboteg’. Noda’r adroddiad mai 
‘addysgu gweithlu’r GIG, nawr 
ac yn y dyfodol, yw’r allwedd i 
weithredu’r newidiadau chwyldroadol 
mewn arferion gofal iechyd y bydd 
datblygiadau technolegol yn eu 
cyflwyno er lles y cleifion’.  

Meddai Sanchita Bhatia, Llywydd CUReS: 
“Ni yw dyfodol y GIG, ac mae angen i ni fel 
myfyrwyr nid yn unig ddysgu gwybodaeth 
glinigol hanfodol, ond datblygu sgiliau 
amryddawn hefyd mewn sut i edrych ar 
y byd o’n cwmpas mewn modd critigol, 
cwestiynu ac arloesi.”

Grŵp a arweinir gan fyfyrwyr yw 
Cymdeithas Ymchwil Prifysgol Caerdydd 
(CUReS) sy’n mynd ati i ysbrydoli 
myfyrwyr meddygol i gymryd rhan 
mewn gwaith ymchwil. Eglura Sanchita: 
“Rydyn ni’n credu ei bod hi’n hynod 
bwysig i ddysgu sut i wthio ffiniau 
arferion gofal iechyd cyfredol drwy waith 
ymchwil a darganfyddiadau gwyddonol.” 
Mae CUReS yn darparu cyfleoedd 
mentora mewn gwaith ymchwil ar gyfer 
myfyrwyr drwy ddiwrnodau blasu a 
phrosiectau ymchwil hirach dros yr haf 
er mwyn datblygu’r sgiliau angenrheidiol 
mewn meysydd amrywiol: o feddygaeth 
foleciwlaidd i astudiaethau mawr o’r 
boblogaeth.

Aiff Sanchita ymlaen i ddweud: “Gyda’r 
rôl amlochrog, fyth ddatblygiadol y 
disgwylir i glinigydd y dyfodol ei gwneud, 
rydym hefyd yn credu ei bod yn hynod 
bwysig i addysgu myfyrwyr i gwestiynu’r 
pethau arferol, i nodi problemau cyfredol 
mewn arferion clinigol ac i geisio 
datblygu datrysiadau. Gyda chyflwyniad 
ein cangen Arloesedd dair blynedd yn 
ôl, mae CUReS wedi cymryd camau bras 
o ran mynd i’r afael â’r bylchau mewn 
addysg feddygol ar hyn o bryd, gan helpu 
i baratoi clinigwyr y dyfodol.”

Dysgu i Arloesi
Dair blynedd yn ôl, lansiodd CUReS ei 
digwyddiad Dragons’ Den blynyddol, 

a chafodd hwn ei integreiddio yng 
Ngŵyl Arloesedd i Bawb Prifysgol 
Caerdydd yn ystod 2018, a’i ehangu 
nid yn unig i MEDIC, ond i’r Ysgol 
Gwyddorau Gofal Iechyd hefyd. 
Cynhaliodd CUReS weithdai ar ddysgu 
sut i feddwl yn arloesol, ac mae wedi 
derbyn cyllid i ddatblygu hwn i fod yn 
gwrs Learn2Innovate hirach er mwyn 
helpu myfyrwyr i feithrin y sgiliau 
entrepreneuraidd a thechnegol sydd eu 
hangen i wireddu eu gweledigaeth.

O’r Gwely i’r Labordy
Mae clinigwyr mewn sefyllfa unigryw 
i allu rhoi’r claf yn gyntaf a chael 
dealltwriaeth o ba gwestiynau sydd 
angen eu hateb er mwyn gwella eu 
gofal, a’u holrhain yn ôl i’r wyddoniaeth 
i ddod o hyd i’r atebion. O ganlyniad, 
roedd O’r Gwely i’r Labordy yn gyfres fer 
o areithiau gan arbenigwyr o feysydd 
arbenigol amrywiol a oedd yn rhoi 
dealltwriaeth i fyfyrwyr o’u harferion 
clinigol, eu gwaith ymchwil a sut mae 
hyn yn cyfrannu’n weithredol at wella 
gofal cleifion. 

Ymchwil i Glinigwyr
Y llynedd, cynhaliodd CUReS adolygiad 
o’r sgiliau ymchwil a addysgir i 
fyfyrwyr, a nodwyd nad oes rhai sgiliau 
allweddol a hynod berthnasol yn 
cael eu haddysgu i fyfyrwyr ar hyn o 
bryd.  Yn dilyn hyn, datblygodd CUReS 
gwrs byr ymarferol a oedd yn darparu 
gwybodaeth drylwyr am arfarnu critigol 
a sut i ysgrifennu papur. Un o nodau’r 

Gymdeithas yw ysbrydoli myfyrwyr 
nad ydynt erioed wedi ystyried gwaith 
academaidd fel rhan o’u gyrfaoedd 
clinigol a dangos pwysigrwydd deall o 
ble y daw’r canllawiau ymarfer clinigol 
cyfredol, a sut maen nhw’n datblygu – 
er mwyn eu gwneud yn glinigwyr gwell a 
chryfhau eu sgiliau penderfynu.

Y Dyfodol
Gorffenna Sanchita drwy  
ddweud: “Bydd clinigydd y dyfodol 
yn gwisgo llawer o hetiau, fel 
athro, gwyddonydd ac arloeswr 
– gan barhau i ganolbwyntio ar 
gleifion. Drwy CUReS, rydym yn 
ceisio caniatáu i fyfyrwyr ddod 
yn fwy hyblyg yn yr holl rolau hyn. 
Rydym yn gobeithio integreiddio 
ein gweledigaeth yng nghwricwlwm 
datblygedig C21, gan alluogi 
myfyrwyr i gwestiynu, datrys 
problemau ac adeiladu GIG y 
dyfodol.”

Dragons’ Den CUReS 2018: Gan gynnwys yr enillwyr: Nathan Anderson (gwobr 1af), Gurpreet Kaur (eilydd 1af),  
Anthony Wijaya (3ydd eilydd).

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

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

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

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

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

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