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Arloesedd mewn
Addysgu
Ôl-raddedigion

Yn y rhifyn hwn:
Ysgol Haf y Cyngor Ymchwil Feddygol
Lansio BSc ymsang mewn Gofal Brys,
Cyn Mynd i’r Ysbyty, ac Ar Unwaith
Aduniad Graddedigion ‘92

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

Croeso
Croeso i rifyn 27 ReMEDy
cynnwys cyflwyno 3 rhaglen newydd a
gweithio gyda’r GIG yng Nghymru i bennu
sut gallwn fodloni ei anghenion orau.
Mae Diweddariad C21 yn tynnu sylw at
y rhaglenni gradd ymsang a manteision
posibl y rhain. Yn y rhifyn hwn, mae’r
ffocws ar y rhaglen BSc ymsang mewn
Gofal Brys, Cyn Mynd i’r Ysbyty ac Ar
Unwaith (EPIC) a lansiwyd yn ddiweddar.
Y gobaith yw y bydd yn helpu i fynd
i’r afael â’r anawsterau cenedlaethol
o ran recriwtio a chadw staff mewn
Meddygaeth Frys.
Thema’r rhifyn hwn yw dysgu ac addysgu
ac mae’n edrych ar yr amrywiaeth eang
o gyfleoedd addysgu ôl-raddedig yn yr
Ysgol Meddygaeth. Dan gyfarwyddyd yr
Athro Ann Taylor, bydd ein darpariaeth
addysgu ôl-raddedig dros y 5 mlynedd
nesaf yn canolbwyntio ar gefnogi a
gwella profiad y myfyriwr. Mae hyn yn

Mae gennym erthygl ar Ysgol Haf
Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar
gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg
sy’n denu mwy na 40 o gynrychiolwyr
y flwyddyn gan roi’r cyfle iddynt ddysgu
am ymchwil arloesol ar anhwylderau’r
ymennydd.

Hefyd, cawn sgwrs gyda Dr Ceri Todd,
Meddyg Teulu mewn practis prysur yng
nghanol Abertawe ac rydym hefyd yn
falch o gynnwys newyddion am aduniad
diweddar Dosbarth ‘92.
Yn olaf, gan fod ReMEDy ar gael yn
electronig i gynfyfyrwyr yr Ysgol ac er
mwyn sicrhau eich bod yn cael eich copi
chi, rhowch wybod i ni os ydych wedi
newid eich cyfeiriad e-bost. Diweddarwch
eich manylion nawr:
www.caerdydd.ac.uk/alumni-update
Gobeithio y mwynhewch chi ddarllen y
rhifyn hwn, a phob dymuniad da i chi ar
gyfer 2018.

Yr Athro Ian Weeks

Diweddariad C21: Rhaglen Gradd Ymsang
I gyd-fynd â’r rhifyn hwn o ReMEDy,
sydd ar y thema Dysgu ac Addysgu,
gwahoddwyd Dr Hollie Thomas,
Cyfarwyddwr ein Rhaglen Gradd Ymsang,
i roi diweddariad ar y rhaglen.
Mae gradd BSc ymsang yn gyfle i
gynnal astudiaeth fanwl ar faes penodol
o feddyginiaeth am flwyddyn. Yng
Nghaerdydd, mae myfyrwyr yn dewis
gradd ymsang ar ôl Blwyddyn 3 neu
Flwyddyn 4 o’r MBBCh. Rydym yn cynnig
y cyfle i astudio gradd ymsang i fwy na
100 o fyfyrwyr bob blwyddyn. Mae’r rhan
fwyaf ohonynt yn astudio cyrsiau BSc ym
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Mhrifysgol Caerdydd neu ym Mhrifysgol
Bangor, gan fod cysylltiadau agos rhwng y
ddwy brifysgol. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr
ddewis rhwng 14 o raddau BSc gwahanol
ym Mhrifysgol Caerdydd neu Brifysgol
Bangor, gan ddefnyddio lleoliadau labordy,
clinigol ac ystafell ddosbarth. Mae ein BSc
diweddaraf mewn Gofal Brys, Cyn Mynd
i’r Ysbyty ac Ar Unwaith. Derbyniwyd y
myfyrwyr cyntaf eleni. Mae myfyrwyr hefyd
yn cael y cyfle i gyflawni gradd ymsang
mewn sefydliadau eraill yn y DU mewn
cyrsiau nad ydym yn eu cynnig ein hunain.
Er nad yw dewis blwyddyn ychwanegol o
astudio yn benderfyniad y dylid ei wneud
ar chwarae bach, mae sawl mantais
allweddol o wneud hynny. Fel rheol, caiff
y penderfyniad i astudio gradd ymsang ei
lywio gan yr awydd i astudio mewn maes
meddygaeth o ddiddordeb gwirioneddol
mewn mwy o fanylder a dyfnder nag a
ganiateir gan radd feddygol israddedig.
At hynny, gall y cyfle i ymgysylltu â darn
o ymchwil gwreiddiol am y flwyddyn
academaidd gyfan ar lefel israddedig
fod yn sylfaen cadarn ar gyfer datblygu
cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig pellach.
Bydd yr amser sy’n cael ei ymrwymo i
wella sgiliau trosglwyddadwy yn ymwneud
ag ymchwil, megis cyflwyniadau llafar a

phosteri a sgiliau ysgrifennu gwyddonol,
yn darparu manteision pwysig i yrfaoedd
academaidd a chlinigol.
Siaradom ag un o’n myfyrwyr ymsang
blaenorol, Dr Philippa Rees, a raddiodd
gyda BSc mewn Epidemioleg Glinigol yn
2014 ac sydd nawr yn feddyg pediatrig
academaidd ym Mlwyddyn Sylfaen 2
yn Ysbytai Coleg Prifysgol Llundain.
Dywedodd Philippa: “Mae’r radd ymsang
mewn Epidemioleg Glinigol wedi rhoi i mi’r
sgiliau sylfaenol sydd eu hangen ar unrhyw
glinigwr, gan gynnwys arfarnu beirniadol,
dealltwriaeth o feddygaeth yn seiliedig ar
dystiolaeth ac ysgrifennu academaidd.
Mae’r radd ymsang wedi fy ysbrydoli i
fod yn epidemiolegydd pediatrig a rhoi’r
hyfforddiant i mi barhau ar y llwybr gyrfaol
hwnnw yn Llundain.”
Os graddioch o Ysgol Meddygaeth
Caerdydd â gradd BSc ymsang, byddai’n
wych clywed eich stori i helpu i ysbrydoli
israddedigion presennol sy’n ystyried
astudio gradd ymsang. Cysylltwch â
intercalatedbsc@caerdydd.ac.uk i roi
gwybod i ni sut rydych wedi manteisio ar
eich profiad ymsang.

Cysylltwch â ni: 02920 746735

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

Sgwrs ag un o’n cynfyfyrwyr: Dr Ceri Todd MBBCh 1992,
MRCGP (1996), a DFFP (1998)
Ar ôl holi Ceri pam y dewisodd hi Ysgol
Meddygaeth Caerdydd, mae hi’n esbonio
mai Caerdydd a’i dewisodd hi drwy’r
broses ‘glirio’, a hithau ond yn 18. “Cyn
sefyll fy arholiadau Safon Uwch roeddwn
i wedi cael cyfweliadau Meddygaeth. Ar
ddiwrnod y canlyniadau, cynigiodd Coleg
Meddygaeth Prifysgol Cymru gyfweliad i
mi, ac mae’r gweddill yn hanes. Roedd
yn fraint ac anrhydedd cael y cyfle i
astudio meddygaeth dim ond 30 milltir o
Bontlotyn, y pentref yng Nghwm Rhymni
lle cefais i fy magu.

Ar hyn o bryd, mae Ceri yn feddyg
teulu amser llawn mewn practis prysur
yng nghanol y ddinas. Mae Ceri wedi
gweithio fel Meddyg Teulu Arweiniol ar
gyfer y boblogaeth ddigartref a phobl
sydd mewn tai annigonol yn Abertawe
ers 10 mlynedd.
Ynghyd â dwy nyrs arbenigol, mae
Ceri yn cynnig gwasanaeth gofal
iechyd dyddiol unigryw i’r boblogaeth
ddigartref leol gan weithio’n agos iawn
gyda’r trydydd sector. Mae Ceri hefyd
yn cynnig gwasanaeth gofal a rennir ar
gamddefnyddio sylweddau, yn feddyg
carchar ac, yn ddiweddar, cymerodd
rôl Arweinydd Clwstwr sy’n cynrychioli
Clwstwr Iechyd y Ddinas: grŵp o 9
meddygfa yn Abertawe. Mae Ceri
wedi addysgu a goruchwylio myfyrwyr
meddygol yng Nghaerdydd, Abertawe a
Llundain am nifer o flynyddoedd ac yn
dal teitl Darlithydd Clinigol Anrhydeddus
ym Mhrifysgol Abertawe.
Dyma ddiwrnod arferol yn ei bywyd, yn
ôl Ceri: “Mae’n dechrau gyda meddygfa
brysur yn y bore, ac yna sesiwn rhoi
cyngor dros y ffôn, gwirio canlyniadau a
llythyrau cleifion, llofnodi presgripsiynau,
ymweliadau cartref, Clinig i’r Digartref,
Clwstwr a chyfarfodydd eraill. A daw’r
diwrnod i ben yn y feddygfa eto yn y
prynhawn! Mae fy niwrnod yn hir, yn
brysur ac yn heriol, ond yn hynod werth
chweil.”

Mae Ceri’n sôn am ei chyfnod dewisol
o 8 wythnos a dreuliodd yn Penang,
Malaysia fel ei chyfnod mwyaf cofiadwy
fel myfyriwr yng Nghaerdydd. “Tra’r
oeddem ni’n fyfyrwyr yn y bedwaredd
flwyddyn roeddem yn cael ein hannog i
dreulio cyfnod yn arsylwi ac yn astudio
meddygaeth mewn gwlad arall. Fe
ddewisodd fy ffrind gorau a mi deithio
i Penang ym Malaysia lle’r oedden ni’n
gweithio mewn ward Feddygol Gyffredinol
a Chardioleg. Hwn oedd ein profiad cyntaf
o feddygaeth drofannol – wedi’r cyfan
nid oedd y Gwibgymalwst (neu’r ‘Dengue
fever’ yn Saesneg) yn cael ei weld yn aml
yn wardiau Ysbytai Caerdydd!”
Yn syth ar ôl graddio, aeth Ceri ar daith
ffordd i Ffrainc. Ar ôl dychwelyd, bu’n
gweithio fel Swyddog Tŷ Llawfeddygol
ar gyfer yr hyfryd Mr Rintoul yn Ysbyty
Nevill Hall, y Fenni am chwe mis, wedi’i
ddilyn gan chwe mis fel Swyddog Tŷ
Meddygol yn Ysbyty Dwyrain Morgannwg.
Cwblhaodd Ceri hyfforddiant meddyg
teulu (VTS Pen-y-bont ar Ogwr) ac ym
1996 cymerodd swydd Uwch-swyddog
Tŷ Seiciatrig yn Ysbyty Cefn Coed,
Abertawe lle bu’n gweithio ar y ward
dibyniaeth, a ysgogodd ei diddordeb
mewn meddygaeth dibyniaeth am y tro
cyntaf. Ar ôl cael swydd Gradd Staff yn
adran Damweiniau ac Achosion Brys Peny-bont ar Ogwr, bu Ceri’n Feddyg Teulu
Locwm a daeth yn Bartner Meddyg Teulu
yng Nghaerfyrddin ym 1999. Yn 2003,
daeth Ceri yn Bartner Meddyg Teulu
yn ei phractis presennol: Partneriaeth
Meddygol Abertawe.

Drwy gydol fy hyfforddiant yn yr ysgol
feddygol, trefnodd yr Ysgol ‘flociau’ o sawl
wythnos ar y tro o hyfforddiant clinigol
mewn Ysbytai Dosbarth Cyffredinol yn
Ne Cymru. Fe wnaeth y sesiynau blasu
hyn ddylanwadu’n uniongyrchol ar fy
newis o gynllun hyfforddi Meddyg Teulu.
Mewn tro, yn VTS Pen-y-bont ar Ogwr
dechreuodd taith fy ngyrfa fel Meddyg
Teulu.”
“I mi mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd
wedi gadael argraff barhaol o waith caled
a hapusrwydd sydd wedi bod o fudd
mawr i mi ers i mi raddio.”

Cyngor doeth Ceri i gynfyfyrwyr:
“Credwch ynoch chi eich hun, waeth beth
yw eich cefndir, gallwch gyflawni unrhyw
beth os ydych chi’n gweithio’n ddigon
caled. Byddwch yn driw i’ch hun bob
amser. Nid oeddwn i erioed yn meddwl
y buaswn i’n cymhwyso fel Meddyg ar ôl
cael fy addysg mewn ysgol gyfun galed yn
y cymoedd. Os alla’ i lwyddo, fe all unrhyw
un.”
Cofiwch ddangos i’ch cleifion bob amser
eich bod yn ‘gofidio’ amdanynt, cofiwch
am barch ac urddas. Cofiwch drin cleifion
fel pe baent yn aelod o’ch teulu chi.
Siaradwch â chymaint o gleifion ag y
gallwch, mae gan bob un ei stori unigryw
a diddorol i’w hadrodd.
Dyma bum gair Ceri i ddisgrifio Ysgol
Meddygaeth Caerdydd:

Cyfeillgarwch
Gwybodaeth
Cleifion
Rowndiau ward
Clwb Med

Mae Ceri’n esbonio effaith astudio
yn Ysgol Meddygaeth Caerdydd ar ei
llwyddiant: “Astudio yng Nghaerdydd,
heb unrhyw amheuaeth, yw’r rheswm
pam fy mod wedi aros yng Nghymru.
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BSc ymsang mewn Gofal Brys,
Dan y Chwyddwydr: Lansio
Cyn Mynd i’r Ysbyty, ac Ar Unwaith (EPIC)
Mae’r cwrs hwn yn bodoli
i hyfforddi meddygon brys
cymwys, hyderus a diogel
sy’n barod am yrfa ar reng
flaen y GIG. Cafodd y gwaith
i ddatblygu EPIC ei arwain
gan un o gynfyfyrwyr ac aelod
o staff Prifysgol Caerdydd,
Dr Huw Williams, ac mae’n
enghraifft unigryw o gwrs a
gaiff ei ariannu’n rhannol gan
Lywodraeth Cymru.
Pam y datblygwyd y cwrs?
Mae argyfwng cenedlaethol o ran recriwtio
a chadw staff ym maes Meddygaeth
Frys. Yng Nghymru, cadw staff yw’r
brif broblem. Mae’r gyfradd ‘rhoi’r
gorau iddi’ yn uchel. Nid yw chwarter
yr hyfforddeion Meddygaeth Frys yn
cwblhau eu hyfforddiant arbenigol, er bod
hyfforddeion ôl-raddedig sy’n seiliedig yng
Nghymru wedi rhoi’r sgôr boddhad uchaf
erioed i hyfforddiant Meddygaeth Frys
yn ddiweddar. Gallai hyn fod oherwydd y
cysylltiad cyfyngedig â’r arbenigedd cyn
dechrau ar hyfforddiant arbenigol.
Trafodwyd y mater hwn yn Symposiwm
Rhyngwladol Cyntaf Cymru ar Feddygaeth
Frys (WISEM16), digwyddiad Prifysgol
Caerdydd a gynhaliwyd ym mis Mai
2016 lle’r oedd cynrychiolwyr o gyrff
academaidd, llywodraethol a phroffesiynol
yn bresennol. Plannodd WISEM16
syniad ar gyfer gradd israddedig
newydd a fyddai’n rhoi cyfle i fyfyrwyr
brofi Meddygaeth Cyn Mynd i’r Ysbyty a
Meddygaeth Frys, gan roi iddynt beth o’r
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt, gan hefyd sicrhau bod eu dysgu o
ddefnydd waeth pa yrfa maent yn ei dewis
yn y pen draw.
Sicrhau cyllid a chymeradwyaeth
Mae myfyrwyr ar y cwrs yn mynd ar
leoliadau clinigol mewn adrannau brys
prysur ac yn dod i gysylltiad wythnosol,
cyn yr ysbyty, â Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru.
I sicrhau cyllid ar gyfer y lleoliadau hyn,
cyflwynwyd cais i Lywodraeth Cymru am
gyllid Cynyddiad Gwasanaeth Meddygol
ar gyfer Addysgu (SIFT). Roedd y cais
yn cynnig ehangu’r ddarpariaeth o 10
myfyriwr yn Ne-ddwyrain Cymru i 15
o fyfyrwyr yng Nghymru gyfan mewn
3 blynedd yn unig, ac yn rhestru’r
manteision lu y byddai hyn yn ei olygu i
Brifysgol Caerdydd, Meddygaeth Frys a
Chymru gyfan.
4
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Dros gyfnod o 9 mis, fe aeth y radd
drwy’r broses gymeradwyo addysgol a
chafodd ei chymeradwyo gan y Coleg
ym mis Rhagfyr 2016. Y mis Awst
canlynol, enillodd y radd gyllid SIFT o
oddeutu £100,000 ar gyfer y flwyddyn
gychwynnol, a chafodd ei lansio ym
mis Medi 2017 gan Vaughan Gething
AC (Ysgrifennydd Iechyd), yr Athro Gary
Baxter (Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol
Caerdydd), a Dr Cliff Mann (Cyn-Lywydd y
Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys).

Williams, mae yna dîm addysgu amrywiol,
aml-broffesiynol sy’n anelu at ddarparu
awyrgylch dysgu hynod werthfawr. Mae’r
tîm hwn yn cynnwys 5 arweinydd modiwl
ymgynghorol o Adrannau Brys De Cymru
(Dr Izzy Watson, Dr Victoria Goodwin, Dr
Kosta Morley, Dr Sara Edwards a’r Athro
Timothy Rainer) yn ogystal â darlithwyr
anrhydeddus o sawl disgyblaeth gan
gynnwys nyrsio, meddygaeth ysbyty,
parafeddygon, meddygaeth cyn mynd i’r
ysbyty a’r lluoedd arfog.

Strwythur a chynnwys y cwrs
Mae’r radd iBSc EPIC yn cynnwys 5
modiwl gan gynnwys: Argyfyngau
Chwaraeon, Cyn Mynd i’r Ysbyty a Rhai
Brys Eraill, Diagnosteg Frys, Gwyddorau
Dadebru, Gwyddorau Trawma a
Meddygaeth Bediatrig Frys, pob un ag
wythnos addysgu wedi’i dilyn gan leoliad
clinigol. Yn ogystal, mae’r myfyrwyr yn
cynnal Prosiect Ymchwil Cynhwysol,
gan roi’r cyfle iddynt ymchwilio i un o’r
meysydd Meddygaeth Frys / Meddygaeth
Cyn Mynd i’r Ysbyty i lefel uwch.

Cydnabyddiaeth
Yn ystod y broses ddatblygu a
chymeradwyo, cafodd y rhaglen ei
chefnogi’n barhaus gan Dr Steve Riley
(Deon Addysg Feddygol, C4ME), Dr
Hollie Thomas (Cyfarwyddwr Rhaglen
y Radd Gynhwysol, C4ME) a’r Athro
Timothy Rainer (Is-adran Meddygaeth
Boblogaeth). Mae’r gyfadran a myfyrwyr
iBSc EPIC yn ddyledus i’r unigolion hyn.
Heb eu help, ni fyddai’r rhaglen wedi bod
yn bosibl.

Staff y cwrs
Dr Huw Williams yw Arweinydd Llwybr
Rhaglen EPIC a’r Arweinydd Modiwl ar
gyfer y Prosiect Ymchwil Cynhwysol.
Mae’n Uwch-Hyfforddai mewn
Meddygaeth Frys yn Uned Frys Ysbyty
Athrofaol Cymru ac yn Ddarlithydd Clinigol
mewn Meddygaeth Frys. Graddiodd Dr
Williams ei hun o Brifysgol Caerdydd yn
2008, cyn mynd ymlaen i gwblhau ei
hyfforddiant Meddygaeth Frys ôl-raddedig
yn Abertawe a Chaerdydd. Meddai am y
cwrs: “Bydd y rhaglen hon yn gweld ein
myfyrwyr meddygol israddedig yn gweithio
ochr yn ochr â’u cymheiriaid ôl-raddedig
mewn adrannau brys ledled Cymru. Y
nod yw bod yn brofiad dwys sy’n seiliedig
ar dystiolaeth, gan annog myfyrwyr i yrfa
mewn arbenigedd feddygol acíwt a’u
hysbrydoli i fod yn glinigwyr sy’n gweithio
ar reng flaen y GIG.” Yn ogystal â Dr

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs,
cysylltwch ag:
intercalatedbsc@caerdydd.ac.uk neu
ewch i www.caerdydd.ac.uk/medicine/
courses/undergraduate/medicine/
intercalate
Rhes gefn, chwith i’r dde: Sara Pradhan (myfyriwr
EPIC), Charlotte Maden (myfyriwr EPIC), Lydia Maw
(myfyriwr y ‘Gymdeithas Meddygaeth Cyn Mynd i’r
Ysbyty a Meddygaeth Frys’), Dylan Mistry (myfyriwr
EPIC), Amit Kurani (myfyriwr ‘Ymatebwyr Cyntaf
Meddygon Caerdydd’), Emily Baker (myfyriwr EPIC),
Jack Sheppard (myfyriwr EPIC), Dr Izzy Watson
(Arweinydd Modiwl), Dr Kosta Morley (Arweinydd
Modiwl), Jamie Seymour (myfyriwr EPIC), Dr Victoria
Goodwin (Arweinydd Modiwl), Johannes Marais
(myfyriwr EPIC), Dominic Hampson (myfyriwr EPIC)
Rhes flaen, chwith i’r dde: Dr Huw Williams
(Arweinydd Llwybr EPIC), yr Athro Timothy Rainer
(Arweinydd Modiwl), Mr Vaughan Gething (AC
a’r Ysgrifennydd Iechyd), yr Athro Gary Baxter
(Is-Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Caerdydd), Dr
Jo Mower (Cyfarwyddwr Clinigol Meddygaeth Frys,
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro)

Cysylltwch â ni: 02920 746735

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

Ysgol Haf CNGG MRC
Cynhelir nawfed Ysgol Haf
Canolfan y Cyngor Ymchwil
Feddygol (MRC) ar gyfer Geneteg
Niwroseiciatrig a Genomeg
(CNGG) ar Ymchwil Anhwylderau’r
Ymennydd yn 2018. Mae Ysgol
Haf CNGG MRC, sydd wedi’i
disgrifio fel “ysbrydoledig” ac fel
“agoriad llygad” gan gyfranogwyr
yn y gorffennol, yn gwrs blynyddol
sy’n para pedwar diwrnod. Bob
blwyddyn mae’n croesawu mwy
na 40 o gyfranogwyr, gan roi’r
cyfle iddynt ddysgu am ymchwil
arloesol ar anhwylderau’r
ymennydd.
Mae’r ysgol yn cynnal areithiau gan
rai o ymchwilwyr blaenllaw y meysydd
seiciatreg a niwrowyddoniaeth, gan
gynnwys yr Athro Syr Mike Owen a’r
Athro Michael O’Donovan.
Mae’r cwrs, sydd ar agor i hyfforddeion a
gwyddonwyr anghlinigol, yn gyfle gwych i’r
rheini sydd â diddordeb mewn symud i’r
maes genomeg a geneteg niwroseiciatrig
neu’r rheini sydd am gael cyflwyniad i
ymchwil ar anhwylderau’r ymennydd.
Yn ogystal ag areithiau, mae’r cwrs yn
cynnwys arddangosiadau a sesiynau
rhyngweithiol ar amrywiaeth o bynciau
seiciatreg, niwroleg a niwrowyddoniaeth.
Mae’r rhain yn cynnwys:
•
•
•
•
•
•
•

Niwroddelweddu
Epidemioleg seiciatrig
Geneteg ac epigeneteg
Arddangosiadau dilyniannu trosiant
uchel
Trin bôn-gelloedd
Asesu ffenotypig
Moeseg mewn ymchwil genetig

Mae yna hefyd weithdai yn cynnig
gwybodaeth a chyngor ar yrfaoedd
gwyddonol a chymrodoriaethau
academaidd, a chyfle i fyfyrwyr,
gwyddonwyr a chlinigwyr ddod ynghyd
a rhannu eu gwybodaeth a thrafod
posibiliadau ar gyfer cydweithio.
Mae’r ysgol haf wedi croesawu pobl o
bedwar ban byd; gyda phobl yn teithio’r
holl ffordd o Ganada a’r Unol Daleithiau
yn y gorffennol.

Mae Niran Okewele, a deithiodd o Nigeria, yn gweithio fel
ymgynghorydd yn yr Ysbyty Niwroseiciatrig yn Aro Abeokuta.
Dywedodd Niran, “Heblaw am y cyfle i gwrdd â darlithwyr o’r
radd flaenaf, rhoddodd yr ysgol gyfle i mi gymysgu â chyfoedion
o wahanol rannau o’r byd. Mwynheais gymdeithasu yn ystod
ac ar ôl cinio gyda fy nghydweithwyr o Groatia, Pacistan, yr
Almaen a’r Aifft - a ffurfiwyd perthnasau a all yn sicr bara oes
wrth i genhedlaeth newydd o ymchwilwyr yr ymennydd ddod i’r
amlwg a meithrin y maes gyda’i gilydd.”
Mwynhaodd Niran ei amser yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf 2017 gymaint nes
iddo ysgrifennu am ei brofiadau ar gyfer Blog Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd.
blogs.cardiff.ac.uk/mental-health/
Aeth Hester Manion i’r ysgol haf yn 2017 hefyd, ar ôl datblygu
diddordeb mewn seiciatreg fel myfyriwr meddygol.
Dywedodd Heter, “Fel myfyriwr meddygol ar gam cynnar
yn fy hyfforddiant, mae gennyf ddiddordeb pendant mewn
seiciatreg er bod gan lawer o fy nghyfoedion farn negyddol ar yr
arbenigedd hon. Mae llawer yn rhy barod i fynnu nad oes gan
yr arbenigedd sail dystiolaeth sylweddol nac opsiynau rheoli
effeithiol.
“Fy nheimlad greddfol i yw bod yr arbenigedd wrth wraidd
chwyldro o ran sut rydym yn deall ymddygiad a’r ymennydd.
“Atgyfnerthodd Ysgol Haf Anhwylderau’r Ymennydd 2017 fy nghred fod chwyldro ar
droed. Mae’n arddangosfa ragorol ar gyfer y gwaith gwych sy’n cael ei wneud yng
Nghaerdydd, ac roedd yn anrhydedd cael fy annog a’m cynghori ar fy ngyrfa mewn
awyrgylch mor arbennig. Alla i ddim argymell yr ysgol ddigon.”
Mae llety ar gael i gyfranogwyr sy’n teithio o’r tu allan i Gaerdydd. Mae’r cwrs yn
cynnwys brecwast a chinio ac un digwyddiad cymdeithasol gyda’r nos. Nid oes cost i
fynychu’r ysgol haf, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael.
Bydd y broses ymgeisio ar gyfer Ysgol Haf nesaf MRC yn agor ddechrau mis Ionawr
2018.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.caerdydd.ac.uk/cngg
neu e-bostiwch Catrin Hopkins cnggsummerschool@caerdydd.ac.uk
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Darparu cyfleoedd Addysgu Ôl-raddedig (PGT) o ansawdd

Mae Prifysgol Caerdydd yn
cynnig cyfoeth o gyfleoedd
i ddatblygu a meithrin
gwybodaeth yn barhaus. Yr
Ysgol Meddygaeth yw un o
ddarparwyr cyrsiau iechyd a
meddygol ôl-raddedig mwya’r
DU ar gyfer y gweithwyr gofal
iechyd proffesiynol hynny
sy’n dysgu’n barhaus. Mae’n
cynnig cyfres o raglenni
sy’n cynnwys y wybodaeth
ddiweddaraf am effaith
ymchwil a datblygiadau
technolegol arloesol a
modern.
Heddiw, mae gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol yn cael eu herio’n barhaus
gan yr ymgyrch i wella gofal cleifion
a deall achosion problem glinigol yn
well. Mae dealltwriaeth ac amgylchedd
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
yn newid yn barhaol. Felly, mae’r
Ysgol Meddygaeth yn ymdrechu i
gynnig cyrsiau addas i ategu gwaith
ac uchelgais gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol. O gyrsiau rhagflas
6
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Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
annibynnol i raglenni Meistr wyneb-ynwyneb amser llawn, gall yr amgylchedd
dysgu fodloni amrywiaeth o ofynion.
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig dros
20 o gyrsiau sy’n cael eu haddysgu gan
arbenigwyr yn eu maes sy’n awyddus i
ddangos y dystiolaeth ddiweddaraf yn
seiliedig ar dystiolaeth, boed yn yr ystafell
ddosbarth, drwy ddysgu o bell ar-lein neu
gyfuniad o’r ddau. I weld yr holl gyrsiau
sydd ar gael ewch i: www.caerdydd.ac.uk/
medicine/courses/postgraduate-taught
Fel yr esbonia’r Athro Ann Taylor,
Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig yn yr
Ysgol Meddygaeth:
“Mae ein rhaglenni’n amrywiol ac, ar y
cyfan, yn benodol i bwnc, ac rydym yn
cynnig amrywiaeth o ddulliau astudio,
gan gynnwys ar-lein, dysgu wyneb-ynwyneb a chyfuniad o’r ddau. Mae gennym
ymrwymiad hirdymor i wella ac ehangu
ein gweithgarwch ôl-raddedig, gan
gefnogi’r gwasanaethau iechyd i gyflawni
rhagoriaeth.
Wrth dyfu a datblygu ein rhaglenni, mae
angen i ni fod yn hyblyg. Mae angen i ni
gynnig amrywiaeth o weithgareddau i
fyfyrwyr, o weithgarwch DPP di-gredyd
i raglenni Meistr. Hyd yn oed yn ein
portffolio MSc, mae angen i ni gynnig

opsiynau hyblyg i fyfyrwyr gyda chynnwys
sy’n alinio’n well â’u gofynion gwaith. Mae
PgCert a PgDips yn dod yn fwy poblogaidd
na rhaglenni MSc cyflawn, yn yr un
modd â rhaglenni amser llawn ar gyfer
gweithwyr gofal iechyd a gwyddonwyr sy’n
hanu o’r DU. Mae angen i ni ymateb i’r
newidiadau hyn. Mae angen i ni wneud
mwy o waith ar yr hyn sydd ei angen ar
fyfyrwyr yn dilyn eu profiad israddedig, a
hynny ar gam cynnar o’r profiad hwnnw,
fel y gallwn gynllunio ar gyfer y dyfodol.
Eleni, cynhaliwyd Adolygiad Coleg
adeiladol iawn o’n gweithgarwch PGT,
ac erbyn hyn mae gennym fframwaith
cadarn ar gyfer y 5 mlynedd nesaf i
gefnogi a gwella profiad y myfyriwr. Mae
gweithgarwch yn canolbwyntio ar wella
ein hyblygrwydd, llunio 3 rhaglen newydd
a chynnydd yn ein gweithgareddau DPP
di-gredyd yn ogystal â rhai sy’n cynnig
credydau. Mae angen i ni fuddsoddi’n
well yn ein staff, a byddwn yn cyflwyno
camau datblygu mwy cadarn i staff
ar ôl penodi Arweinydd(ion) Academi
Addysgu newydd. Byddwn yn ymgysylltu
â’r GIG yng Nghymru i geisio barn ar sut
y gall Prifysgol Caerdydd wasanaethu
ei anghenion orau. Rydym hefyd yn
awyddus i gael awgrymiadau ynghylch
sut y dylwn ddarparu hyfforddiant ôlraddedig, a byddai’n wych clywed barn
ein cynfyfyrwyr.”

Cysylltwch â ni: 02920 746735

Arloesedd e-ddysgu
Mae rhai aelodau o’r tîm academaidd
wedi bod yn darparu rhaglenni MSc
gofal iechyd o bell / e-ddysgu ers 2008.
Maent yn rhoi mwy o reolaeth i ddysgwyr
(gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
cenedlaethol a rhyngwladol) dros drefn
y dysgu, a’r cyfle i ddysgu ar eu liwt eu
hunain, sy’n cynnig mecanweithiau
effeithiol, cefnogol ac yn chwalu
rhwystrau amser. Mae cyfleoedd
dysgu’n bodoli drwy gynnwys modiwlau
ar ffurf modiwlau rhyngweithiol ar-lein,
fideos a chyflwyniadau lleisiol. Mae
dysgwyr yn cael eu cefnogi ag adnoddau
anghydamserol fel byrddau trafod ac
asesiadau modiwl ar-lein ac adnoddau
cydamserol fel Blackboard Ultra ar gyfer
galwadau fideo grŵp/tiwtorialau.
Mae defnydd arloesol o adnoddau
ar-lein fel blogiau a Wikis, fel rhan o
Ddysgu Canolog, yn galluogi myfyrwyr
i ryngweithio ag eraill sy’n ymwneud â
gofal iechyd, gan eu helpu i ddysgu gan
y gyfadran a’i gilydd ac i ymgysylltu â
chynnwys y modiwlau. Mae dysgwyr yn
cael cyfleoedd (drwy flogiau a Wikis)
i bostio sylwadau sydd, mewn tro, yn
arwain at ymatebion a sgyrsiau, gan
hefyd ddatblygu asesiadau clinigol sy’n
seiliedig ar dystiolaeth. Mae’r asesiadau

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

modiwlaidd ar-lein yn cael eu llunio
ar lefel MSc ac maent yn ddarnau
academaidd o waith sy’n hwyluso
datblygiad argymhellion sy’n seiliedig ar
dystiolaeth o ran gofal, heddiw a fory.
Mae myfyrwyr yn hoff o allu adeiladu ar
eu gwaith drwy gydol y modiwl a chael
adborth amserol ar bwyntiau penodol.
Mae hyn yn helpu eu dysgu a datblygiad
asesiadau. Mae Wikis a blogiau yn
galluogi myfyrwyr i weithio mewn
grwpiau. Mae Wikis hefyd yn hwyluso
dysgu cydweithredol, rhyngbroffesiynol lle
gall dysgwyr gefnogi ei gilydd gyda’r nod
cyffredinol o ddatblygu cynnyrch terfynol
sy’n seiliedig ar dystiolaeth (asesiad
grŵp) a gwella profiad y myfyriwr a’i
ddysg. Mae blogiau myfyrio unigol hefyd
yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu cynnwys
sy’n cyfrannu at bortffolios proffesiynol
ac ail-ddilysu proffesiynol.
Yn ddiweddar, creodd y Ganolfan Addysg
Feddygol rôl Eiriolwr Technoleg Dysgu
Academaidd i helpu academyddion i
fanteisio ar yr arloesiadau hyn mewn
e-ddysgu. Mae cyfrifoldebau’r rôl hon yn
cynnwys:
•

Cydweithio â’r Uned Technoleg
Dysgu (LTU) i hyrwyddo datblygiadau
e-ddysgu ar draws DPP a rhaglenni
PGT.

•

Datblygu cysylltiadau ag
academyddion sydd am ddatblygu
adnoddau dysgu ar-lein neu symud
rhaglenni/DPP i lwyfan e-ddysgu.

•

Arddangos sut y gall gweithgareddau
dysgu ac asesiadau gael eu
trawsnewid i ddefnyddio technoleg
i wella dysgu, a rhoi cyngor ar y
defnydd priodol o adnoddau addas i
addysgu.

•

Cynnal ac arwain trafodaethau yn
rhagweithiol gyda thimau rhaglenni
i feithrin dealltwriaeth well o’r
hyn y maent eisiau ei wneud, gan
ddarparu cyngor a chymorth, ar y cyd
â’r LTU, ar ddarpariaeth arloesol. Y
bwriad yw sicrhau bod datblygiad
dysgu ar-lein a gallu digidol a’r gwaith
o’u darparu yn cael ei lywio gan
dystiolaeth ac ymchwil cenedlaethol
a rhyngwladol.

•

Cynnig cymorth a chyngor ar
weithgareddau y gallai fod eu
hangen i ymateb i adborth myfyrwyr,
cefnogi timau i lunio cynlluniau
gweithredu ysgrifenedig a chwblhau
gwaith ar ddatblygiadau e-ddysgu,
gan sicrhau bod darpariaeth PGT
Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
ar flaen y gad o ran arloesedd
e-ddysgu.

DPP
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig
portffolio cynyddol o gyrsiau Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (DPP) byr. Mae’r
rhain wedi’u dylunio ar gyfer y gweithiwr
proffesiynol prysur ac maent yn ffordd
wych o ddiweddaru gwybodaeth a sgiliau,
paratoi ar gyfer rolau a chyfrifoldebau
newydd a gwella cymhwysedd. Mae ein
portffolio DPP Meddygol yn cynnwys ein
cwrs 12-wythnos ar-lein llwyddiannus
Cyflwyniad i Ddermosgopeg, sydd wedi
meithrin enw da yn rhyngwladol, a’n
cyrsiau Gofal Lliniarol, Therapiwteg a
Diabetes wyneb-yn-wyneb.

Gyda phwysigrwydd cynyddol geneteg
a genomeg, mae’r Ysgol Meddygaeth
nawr yn cynnig 3 modiwl Geneteg lefel
Meistr, gyda phob un ar gael ar 20 neu
30 credyd a hynny wyneb-yn-wyneb neu
ar-lein. Bydd y modiwlau hyn yn gwella
sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth y
sector gofal iechyd genetig, sydd ar dwf.
Mae modiwlau’n cael eu haddysgu gan
academyddion blaenllaw ac yn darparu
sail ymarferol a damcaniaethol i’r rheini
sydd am ddysgu mwy am eneteg a
genomeg, neu sy’n ystyried gyrfa mewn
cwnsela genetig.

Mae gan yr Ysgol Meddygaeth arbenigedd mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau
a phrofiad helaeth o weithio gyda sefydliadau i ddatblygu a darparu datrysiadau
dysgu perthnasol, cost-effeithiol, pwrpasol o ansawdd. Gan ddarparu fersiynau
wedi’u haddasu o gyrsiau byr a modiwlau academaidd, neu ddatblygu datrysiadau
unigryw i fodloni anghenion sefydliadol unigol, mae’r Ysgol Meddygaeth yn
ymrwymedig i greu a rhannu gwybodaeth sy’n addysgu a hyfforddi unigolion i fod yn
glinigwyr, gwyddonwyr, athrawon ac arloeswyr o’r radd flaenaf drwy gydol gyrfaoedd
llwyddiannus.
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Datblygodd Dr Nick Francis y llyfryn ar
reoli heintiau’r llwybr anadlol (peswch,
annwyd, dolur gwddf a phigyn clust)
mewn plant i’w ddefnyddio mewn
ymgynghoriadau gofal sylfaenol, a
hyfforddiant i glinigwyr ar sgiliau
cyfathrebu a defnyddio’r llyfryn.

ffordd

mae MEDIC

Mae’r llyfryn a’r hyfforddiant ‘When
should I worry?’ wedi’u croesawu’n frwd
gan y GIG a thramor. Mae’r wefan, sy’n
cynnwys hyfforddiant ar gyfer clinigwyr a
fersiynau electronig o’r llyfryn mewn 14
o ieithoedd ac amrywiadau rhanbarthol,
yn cael ei hyrwyddo fel rhan o nifer o
ymgyrchoedd stiwardiaeth gwrthfiotig
cenedlaethol.

yn cael

2

Mae gan yr Ysgol Meddygaeth hanes
llwyddiannus o gyfrannu at y gymdeithas
drwy ei gweithgarwch Ymchwil, Dysgu
ac Addysgu, Arloesi ac Ymgysylltu. Mae
ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr
yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y
mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r gymdeithas
ac yn cynnig manteision iddi. Dyma
ddeng enghraifft ddiweddar:

Gallai hyn arwain at ffyrdd newydd
o leihau’r risg o glotiau gormodol yn
ffurfio, sef thrombosis, yn ogystal ag
atal marwolaethau o ganlyniad i nifer
o glefydau angheuol fel trawiadau ar
y galon, strociau a thrombosis yn y
gwythiennau dwfn.

EFFAITH
1

Gwobr Effaith yng
Nghyfarfod Blynyddol
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
2017
Llyfryn gwybodaeth Dr Nick Francis o
Is-adran Meddygaeth Boblogaeth ‘When
should I worry?’ oedd enillydd y Wobr
Effaith yn y gynhadledd Ymchwil Iechyd a
Gofal a gynhaliwyd ar 5 Hydref.

Rôl Allweddol Teulu
Newydd o Lipidau wrth
Ffurfio Clotiau

Dywedodd yr Athro Valerie O’Donnell,
Cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil
Imiwnedd Systemau, ac arweinydd y
gwaith ymchwil: “Tra bod y broses o
glotiau’n ffurfio yn rhan hanfodol o’r
ymateb i anaf, clotiau diangen sy’n
gyfrifol am lawer o’r prif glefydau sy’n
lladd. Strociau a thrawiadau ar y galon
yw’r rhai mwyaf amlwg, lle mae clot
gwaed yn rhwystro gwaedlestri ac
yn achosi prinder ocsigen a difrod i
organau. Er hyn, mae newidiadau cynnil i
glotiau gwaed yn rhan o nifer o glefydau
ymfflamychol hefyd, fel sepsis, diabetes a
chanser hyd yn oed.”

Cydweithio rhwng y
Brifysgol, yr Ysbyty a’r
Diwydiant yn Arwain at Dreial
Canser Newydd i Gymru
Mae Canolfan Ymchwil Canser Cymru
wedi helpu i ddwyn ynghyd arbenigedd
o ddau ysbyty yng Nghymru i gynnal
triniaeth ganser newydd fel rhan o dreial
clinigol.
Am y tro cyntaf, mae’r Cyfleuster Ymchwil
Clinigol (CRF) yn Ysbyty Athrofaol Cymru,
Unedau Treialon Ymchwil (CTU) Canolfan
Ganser Felindre a TC BioPharm Ltd wedi
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Meddai Dr Steve Knapper, sy’n ymchwilio
i’r treial yn y Cyfleuster Ymchwil Glinigol,
‘Mae’r achos hwn yn profi, drwy
gydweithio’n llwyddiannus o fewn gofal
iechyd, gallwch gael effaith gadarnhaol
ar iechyd a lles cleifion yng Nghymru.
Roedd y ddwy adran Ymchwil a Datblygu
yng Nghanolfan Ganser Felindre ac
Ysbyty Athrofaol Cymru yn allweddol o ran
gwireddu’r cydweithio hwn. Mae llawer o
dimau wedi dod ynghyd i gynnig triniaeth
newydd i gleifion yr ydym ni’n gobeithio
y bydd yn arwain at well triniaethau a
chanlyniadau i gleifion.’

Mae ymchwilwyr wedi darganfod teulu
newydd o lipidau (brasterau) sydd â rôl
allweddol wrth reoli sut mae clotiau’n
ffurfio.

3

8

dod ynghyd i baratoi astudiaeth sy’n
edrych ar driniaethau imiwnotherapi ar
gyfer cleifion â chanser datblygedig.

Drwy weithio gyda’n gilydd, yr uchelgais
yw cynyddu nifer yr astudiaethau cyfnod
cynnar yng Nghymru er mwyn rhoi
rhagor o opsiynau triniaeth i gleifion yng
Nghymru yn agosach i’w cartrefi.

4

Astudiaeth ABACus wedi’i
chydnabod yng Ngwobrau
Gofal ac Iechyd South Wales
Argus
Llwyddodd Dr Kate Brain, Is-adran
Meddygaeth Boblogaeth, i gyrraedd y
rownd derfynol yng Ngwobrau Iechyd a
Gofal South Wales Argus a gynhaliwyd ar
19 Hydref ar gyfer yr astudiaeth ABACus:
‘Datblygu a gwerthuso cynllun peilot
yr archwiliad iechyd Tenovus: Ymyriad
ymwybyddiaeth canser wedi’i dargedu ar
gyfer pobl o gymunedau difreintiedig’.
Mae canlyniadau goroesi canser yn
is mewn ardaloedd difreintiedig, gan
gynnwys De-ddwyrain Cymru, yn rhannol
oherwydd ymwybyddiaeth isel a chredoau
negyddol am ganser. Roedd y prosiect
yn anelu at ddatblygu a gwerthuso
‘archwiliad iechyd’ (holiadur cyffwrdd â’r
sgrin).
Mae’r prosiect wedi sicrhau partneriaeth
gan gynnwys cymunedau lleol, byrddau
iechyd, iechyd y cyhoedd, a sefydliadau
trydydd sector sy’n ymrwymo i leihau
anghydraddoldebau economaiddgymdeithasol mewn canlyniadau canser.
Bydd yn cael effaith gadarnhaol ar y
system gofal iechyd drwy wella ansawdd y
gofal a’r gwasanaethau a ddarperir.

Cysylltwch â ni: 02920 746735

5

Cefnogi Rhagoriaeth
Ymchwil yn Namibia

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

Y ganolfan ym Mhrifysgol Caerdydd fydd
y buddsoddiad mwyaf erioed mewn
astudiaethau gwyddonol ym maes
dementia yng Nghymru.

Gan ddefnyddio CRISPR i olygu
genomau, aeth y tîm gam ymhellach
wrth ddefnyddio peirianneg enetig ar
gyfer celloedd-T, drwy gael gwared ar
eu derbynyddion penodol nad ydynt yn
adnabod celloedd canser, a’u disodli
gyda rhai a fyddai’n adnabod y celloedd
hynny a’u dinistrio.

7

Cynfyfyriwr yn Ennill
Gwobr Fawreddog y
Cyngor Prydeinig
Mae’r Athro Jiafu wedi ennill Gwobr
Cyflawniad Proffesiynol y Cyngor
Prydeinig yng Ngwobrau ‘Study UK’ 2017
yn Beijing.
Mae Prosiect Phoenix, partneriaeth
Prifysgol Caerdydd gyda Phrifysgol
Namibia, yn ceisio gwella iechyd a lleihau
tlodi yn Namibia. Dan arweiniad yr Athro
Judith Hall, mae’r prosiect wedi sicrhau
cyllid am 5 mlynedd arall ac mae’n
ehangu i gynyddu effaith y prosiect ar
y cyd drwy helpu i gynorthwyo staff
academaidd yn eu hymdrechion am
ragoriaeth ymchwil.
Ymwelodd Dr Duncan Azzopardi
(Dirprwy Reolwr yr Ysgol) ynghyd â Dr
Zoe Prytherch o’r Ysgol Biowyddorau
ag UNAM ym mis Tachwedd i gynnal
ymarfer cwmpasu er mwyn helpu i nodi’r
pethau sy’n rhwystro gwaith ymchwil.
Gyda’i gilydd, aethant ati i ymgynghori â
staff academaidd brwdfrydig ar draws
y Brifysgol, gan ymweld ag Ysgolion a
chanolfannau ymchwil, er mwyn tynnu
sylw at faterion parhaus y byddai modd
eu blaenoriaethu fel rhan o fenter newid
ehangach gan uwch staff UNAM. Dyma
ddechrau prosiect cyffrous iawn.

6

Buddsoddiad newydd
ar gyfer Astudiaeth
Wyddonol ar ddementia
Mae Sefydliad Ymchwil Dementia y DU
(UK DRI) yn fuddsoddiad ar y cyd gwerth
£250 miliwn rhwng y Cyngor Ymchwil
Feddygol (MRC) y Gymdeithas Alzheimer
ac Ymchwil Alzheimer y DU.
Gan ddwyn ynghyd dros 400 o
wyddonwyr sydd ar flaen y gad yn fydeang mewn ymchwil biofeddygol, gofal a
dementia drosiadol, bydd y sefydliad yn
cynnal rhaglen gyfoethog, amrywiol ac
integredig o ymchwil
Fel un o chwe chanolfan yn y DU, bydd
canolfan UK DRI ym Mhrifysgol Caerdydd
wedi’i lleoli yn adeilad Hadyn Ellis ar
y campws Arloesi, gyda mynediad at
gyfleusterau o’r radd flaenaf o fewn
Rhwydwaith Ymchwil Dementia Prifysgol
Caerdydd. Mae disgwyl i ganolfan UK
DRI yng Nghaerdydd agor ei drysau
ddechrau 2018.

Graddiodd yr Athro Ji o Ysgol Meddygaeth
Caerdydd ac mae’n awdurdod a gaiff ei
adnabod yn rhyngwladol ar drin canser
gastrig.
Ef yw Llywydd Ysbyty Canser Prifysgol
Peking a sylfaenydd Sefydliad Ymchwil
Meddygol Cydweithredol Caerdydd
Tsieina, un o brif ganolfannau’r DU ar
gyfer ymchwil canser. Mae’r Athro Ji
bellach yn arwain ar ddatblygu biofanc
canser mwyaf y byd.

Yn ôl Dr Mateusz Legut, a arweiniodd
yr astudiaeth wrth gynnal ymchwil – a
ariannwyd gan Ymchwil Canser y DU
– yn labordy’r Athro Andrew Sewell:
“Hyd yn hyn, roedd gan gelloedd-T a
addaswyd i frwydro yn erbyn canser ddau
fath o dderbynnydd – un therapiwtig a
ychwanegwyd yn y labordy, a’r un a oedd
yn bodoli’n naturiol ynddynt eisoes.
“Yn y celloedd-T a grëwyd gennym drwy
gyfrwng dull golygu genom, nid oes
unrhyw un o’u derbynyddion celloedd-T
eu hunain ar ôl ynddynt, ac felly’r unig
dderbynnydd y gallant eu defnyddio
yw’r un sy’n benodol ar gyfer brwydro
canser. O ganlyniad, gall y celloedd hyn
fod fil gwaith yn well wrth weld a lladd
canser na’r celloedd a baratowyd gan
ddefnyddio’r dull presennol.”

Mae Gwobrau ‘Study UK’ y Cyngor
Prydeinig yn dathlu cynfyfyrwyr sy’n creu
effaith broffesiynol neu gymdeithasol yn
eu gwledydd cartref. Eleni, llwyddodd y
gwobrau i ddenu 1,700 o ymgeiswyr o
fwy na 140 o sefydliadau.
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Gwobr Ymgysylltu yn
Cefnogi Datblygiad Gêm
Ymennydd Ryngweithiol
Dr Emma Yhnell wedi ennill Grant
Allgymorth Gwyddonol y Gymdeithas
Biocemegol. Bydd y wobr lwyddiannus
yn cael ei defnyddio i ddatblygu
gweithgaredd hwyliog a rhyngweithiol
o’r enw ‘Giant Genes’. Bydd y gêm
yn archwilio mynegiant genynnau gan
ddefnyddio blociau pren anferth a fydd yn
gweithredu fel parau basau DNA. Y nod
yw y bydd modd addasu’r gêm i drafod
y goblygiadau sydd gan geneteg o ran
clefydau penodol.

Esbonio Newyddion
Ffug

Roedd ‘Wales Live’ (BBC1 Cymru,
Tachwedd 15 2017) yn cynnwys eitem
ar dwf y ffenomenon ‘Newyddion Ffug’ a
beth mae’n ei olygu i Gymru ar ôl-Brexit.
Seiliwyd yr eitem hon ar esboniadau’r
niwrowyddonydd, yr Athro Dean Burnett,
tiwtor cwrs ar gyfer y rhaglen MSc
Seiciatreg yn yr Ysgol Meddygaeth ac
awdur ‘The Idiot Brain’. Roedd hefyd
yn cynnwys set gomedi gan Dr Burnett
lle llwyddodd i argyhoeddi’r gynulleidfa
gyfan mai toll Pont Hafren oedd yn gyfrifol
am Brexit.TV adaptation rights for Mae’r

Bydd y gweithgaredd yn cael ei ddatblygu
fel rhan o ddigwyddiad ‘Gemau’r
Ymennydd’ 2018 a fydd yn cael ei gynnal
yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru,
Caerdydd ddydd Sul 18 Mawrth 2018.
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Dull Gwell o Frwydro yn
Erbyn Canser ym Maes
Peirianneg celloedd-T
Mae ymchwilwyr wedi canfod ffordd o
hybu gallu celloedd-T y system imiwnedd
i ddinistrio celloedd canser, gan gynnig
gobaith newydd yn y frwydr yn erbyn
ystod eang o ganserau.

hawliau ar gyfer llyfr Dr Burnett ‘The
Idiot Brain’ wedi’u gwerthu i One Ho
Productions, cwmni Whoopi Goldberg,
sy’n cael ei oruchwylio ganddi hefyd.
Delwedd - twitter@garwboy
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pobl MEDIC
Mae ReMEDy’n siarad â Dr Claire Young (MBBCh 2015), cynfyfyriwr;
Luke Morgan, myfyriwr israddedig;
Annette Fister, myfyriwr ôl-raddedig
a’r Dr Rhian Goodfellow, aelod o staff,
er mwyn gofyn y cwestiynau y byddwn wrth ein
boddau’n clywed eu hatebion!
Beth ydych chi’n gwrando arno y peth
cyntaf yn y bore?

Fel plentyn, beth oeddech chi eisiau bod
pan oeddech chi’n hŷn?

CY Rydw i’n dueddol o wylio Netflix wrth
baratoi i wneud rhywbeth gan ei fod yn
tynnu fy sylw oddi ar boen y bore cynnar! Ar
hyn o bryd, rydw i’n gwylio ‘Man Down’ gyda
Greg Davies fel athro di-glem sy’n gwneud
i mi chwerthin. Ar y daith i’r gwaith, rydw
i bellach yn gwrando ar newyddion Radio
4...wel rydw i bron a bod yn 50. Bydd yn
digwydd i chi hefyd.

CY Roeddwn i wastad eisiau bod yn feddyg,
ond roedd gen i ddyheadau i fod yn actores
ac yn ddawnswraig hefyd. Roeddwn i’n
meddwl efallai mai fi fyddai’r Miriam
Stoppard nesaf.

LM Heb amheuaeth, swn y tegell yn berwi,
wedi’i ddilyn a chân oddi ar fy rhestr
chwarae (fel arfer yn gymysgedd rhyfedd o
bopeth, sy’n amrywio o Abba i Zack).

AF Mi fuaswn i wedi hoffi bod yn athro
Tsieinëeg, gan fod ewythr fy ffrind gorau
yn yr ysgol yn Athro Tsieinëeg, proffesiwn
a wnaeth argraff fawr arnaf ar y pryd.

AF I ddechrau, rydw i’n eistedd i lawr yn fy
nghegin, yn gwrando ar fy mheiriant coffi ac
yn canolbwyntio ar y diwrnod i ddod.

RG Yn dalach! Ond na, o ddifrif, dwi wastad
wedi eisiau bod yn feddyg - mae’n cyfateb
yn berffaith i fy mhersonoliaeth.

RG Rhaglen Post Cyntaf Dylan Jones a Kate
Crockett ar Radio Cymru, neu Aled Huws os
ydw i’n rhedeg yn hwyr!

Pwy yw eich arwyr a’ch dihirod?

Dr Claire Young

Ar ôl dilyn llwybr meddygol gydag
MRCP ym 1995 a chyfnod o 7
mlynedd fel Cofrestrydd mewn
Adsefydlu Niwrolegol, fe
gymerais seibiant o fy
ngyrfa i wneud cwrs
Celf Sylfaen ac
yna gradd Meistr
mewn darlunio.
A minnau’n colli
bod yn feddyg, fe
wnes i rhyw ffordd
neu’i gilydd ganfod
fy hun yn gweithio mewn
Iechyd Rhywiol, ac rydw i wedi aros
yno fel Meddyg Arbenigol am bron i
11 mlynedd. Rydw i hefyd yn gweithio
rhan amser yn yr Uned Gynaecoleg
Frys ar gyfer Beichiogrwydd Cynnar.
Mae’n debyg nad oedd gen i gynllun...
ac fe wnes i lynu at hynny!
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LM Roeddwn i bob amser yn caru anifeiliaid
ac iechyd, ac felly eisiau bod yn filfeddyg,
ond fe wnes i ddarganfod bod pobl yn
llawer mwy diddorol i siarad â nhw!

CY Fy arwyr yw’r holl bobl hynny yn y byd
sydd â chalon dda ac sy’n gweithio i wneud
bywydau pobl eraill yn well ac ysbrydoli
newid, a’r dihirod yw’r rheiny sy’n byw bywyd
er eu budd eu hunain. Mi fuaswn i wedi bod
yn dda i ddim ym myd busnes! Yn ffodus,
mae’r byd meddygol yn cynnwys mwy o’r
cyntaf na’r ail.
Rydw i’n edmygu merched doniol a
chreadigol fel Dawn French, ac yn
ddirmygus o arlywyddion Americanaidd
oren hunanaddoliadol.
LM Byddai fy arwyr yn sicr yn cynnwys fy
nheulu ac unrhyw un sydd yn fy nghefnogi
i. Rydw i hefyd wir yn edmygu Marie Curie
oherwydd ei hymroddiad i’w gwaith a’i
llwyddiannau anhygoel.
O ran dihirod, Harold Shipman fyddai
hwnnw, nid yn unig oherwydd ei droseddau,
ond hefyd oherwydd y difrod parhaol a’r
drwgdybiaeth y mae wedi’u hachosi rhwng
cleifion a meddygon.
AF I mi, arwyr yw’r enwogion byd-eang sy’n
dal i fod yn wylaidd fel pobl, fel Pab Francis
neu’r Dalai Lama. I mi, dihirod yw’r rheiny
sy’n masnachu pobl ac sy’n anfon miloedd

o bobl ar deithiau peryglus o gyfandir i
gyfandir.
RG Fy arwr oedd fy nhad, a fu farw’n rhy
gynnar o lawer. Roedd yn bennaeth ysgol
gynradd ac roedd ganddo’r gallu rhyfeddol
yma i ddal sylw plant a sicrhau eu bod
yn dysgu. Gallai ddysgu unrhyw beth i
unrhyw un. Un peth dwi’n edifar amdano
yw na chafodd y cyfle i gwrdd â’i wyrion a
dylanwadu arnynt - bydden nhw wedi bod yn
ffrindiau mawr.
Pan roeddwn i’n ifanc, fy nghas-berson
oedd Dick Dastardly. Roeddwn i bob amser
yn hapus pan fyddai’n dod o flaen ei well,
ac fe ddysgais nad oes unrhyw dda yn dod
o fod yn gas a thwyllodrus.
Petaech chi’n gallu newid un peth, beth
fyddai hwnnw?
CY Mi fyddwn i’n ceisio annog pobl i weld
bod cymryd mwy o gyfrifoldeb dros eu

Luke Morgan

Rydw i’n fyfyriwr meddygol yn fy ail
flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd.
Gan ddibynnu ar bwy
ydych chi’n holi, rydw
i hefyd yn gallu
bod yn hyfforddwr
criced, yn
bennaeth elusen,
yn ddatblygwr
meddalwedd,
yn actor ‘zombie’
(caiff myfyrwyr
meddygol eu teipgastio yn y rôl hon
pan ddaw cyfnod yr arholiadau!) neu
olygydd. Ar hyn o bryd, rydw i’n ceisio
cydbwyso’r rhain gyda fy hobïau, fy
nghymdeithasu a fy nghwrs!

hunain, eu hiechyd a’u gweithredoedd yn
gwneud byd o wahaniaeth...i’r byd.
LM Mi fuaswn i’n cael gwared ar y casineb
sy’n arwain at wrthdaro, dadlau a rhyfel.
AF Mi fuaswn i’n rhoi’r gorau i weithio dros
dro i asiantaeth gan ei fod yn ecsbloetio
gweithwyr yn hytrach na hyrwyddo
gyrfaoedd o fewn cwmnïau.
RG Y gallu i wobrwyo athrawon rhagorol â
dyrchafiad academaidd.
Beth yw eich uchelgais gudd? (Rhyngom
ni’n unig)
CY I gyhoeddi llyfr...stor fer dywyll a rhyfedd
ar gyfer plant gyda darluniadau sgribl neu
gronicl o fywyd mewn clinig iechyd rhywiol.
LM I gael y gair olaf bob tro, rydw i’n
ymarfer o hyd ac yn mynd o nerth i nerth!
AF Dysgu 5000 o nodau Tsieinëeg o fewn
3 blynedd.
RG I redeg hanner marathon mewn llai na
2 awr.

Cysylltwch â ni: 02920 746735

Pa beth y mae angen mwy ohono yn yr
Ysgol Meddygaeth?
CY Dwi’n meddwl bod angen iddi barhau i
fod yn agored ei meddwl. Mae’n debyg bod

Annette Fister

Rydw i’n feddyg iechyd galwedigaethol
ac yn seicotherapydd yn yr Almaen.
Un o fy niddordebau
mwyaf yw iechyd
meddwl yn y
gwaith. Gan fy
mod wedi fy
nghyflogi yn rhan
amser, mae gen
i amser i astudio
rhaglenni dysgu o
bell. Ym Mhrifysgol
Caerdydd fe astudiais i’r
rhaglen iechyd galwedigaethol ac ar
hyn o bryd rydw i’n astudio’r rhaglen
tocsicoleg eleni. Yn y gwaith mae
angen ystod eang o wybodaeth arnaf
yn hytrach na gwybodaeth ddofn am
un pwnc, ac mae angen rhwydwaith
o arbenigwyr arnaf y gallaf gysylltu
â nhw er mwyn datrys y problemau
sy’n codi mewn meddygaeth
alwedigaethol, a all fod yn ddigon
rhyfedd weithiau. Dyna pam fy mod yn
hoff o ddysgu gydol oes.
ysgolion y dyddiau hyn yn gwthio myfyrwyr i
lawr llwybrau penodol gan roi gwybod iddynt
beth sy’n ddisgwyliedig ohonynt os ydynt
eisiau gwneud Meddygaeth yn y Brifysgol,
ond gellir amrywio ar hynny. Roedd Ysgol
Meddygaeth Caerdydd yn un o lond llaw
o ysgolion yn unig a oedd yn cymryd pobl
gyda chymhwyster Safon Uwch (Lefel A)
nad oedd yn wyddonol pan wnes i gais yn
yr 80au, ond dwi’n meddwl bod hyn yn fwy
cyffredin nawr.
LM Mwy o enghreifftiau o gwestiynau ateb
unigol gorau (SBA)! Mae mor anodd gwybod
popeth maent yn chwilio amdano.
AF Mi fuaswn i’n hapus i gael rhwydwaith
ar-lein rhyngwladol ar gyfer y cynfyfyrwyr.
RG Hwyluswyr dysgu ar sail achosion.
Ystyriwch ymuno â’r tîm gwych hwn - mae’n
un o’r rolau mwyaf gwerth chweil yn yr
ysgol.
Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyrwyr
meddygol heddiw?
CY Dilynwch eich llwybr eich hun. Cadwch
at y rhan fwyaf o reolau, ond nid pob un.
Edrychwch ar ôl eich hun. Edrychwch ar ôl
pobl eraill. Glanhewch eich llanastr eich
hun. Peidiwch â bod yn rhy ofnus...rydych
chi’n GALLU ei gyflawni, ac os nad ydych
chi, gofynnwch am gymorth. Ewch ati i

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

feithrin y pethau sy’n eich gwneud chi’n
hapus. Mwynhewch y fraint o gael gyrfa
sy’n rhoi mynediad i chi at fywydau pobl.

mewn yw’r hyn a gewch allan ohono! Ac mi
fuaswn i wedi cymryd mwy o fantais o rai
o’r cyfleoedd a’r cysylltiadau a oedd ar gael
i mi. Efallai y buaswn i wedi bod ychydig yn
fwy didostur!

Pa lyfr oeddech chi’n ei ddarllen fwyaf
pan oeddech yn blentyn?

LM Mi fuaswn i wedi ceisio cadw mewn
cysylltiad â rhai o’m ffrindiau yn well nag
ydw i wedi’i wneud.

CY Y gyfres gyfan o lyfrau James Herriot
ar fywyd fel milfeddyg gwledig. Roeddwn
i am iddynt fod yn fy mhwnc arbenigol ar
Mastermind!
LM Fel ffan enfawr o fytholeg Groeg, mae’n
debyg mai ‘Percy Jackson and the Lightning
Thief’ oedd hwnnw.
AF Emil o Lönneberga gan Astrid Lindgren,
sy’n cael ei alw yn Michel Lönneberga yn y
cyfieithiad Almaeneg, bachgen sy’n byw ar
fferm yn Sweden.
RG The Hobbit gan JRR Tolkien - dwi erioed
wedi gweld y ffilmiau oherwydd mae gen i fy
narlun fy hun o Bilbo, Gandalf a Golum yn
fy mhen.
Pa gwestiwn yn benodol yr hoffech gael
gwybod yr ateb iddo?

RG Dydw i ddim yn edrych yn ôl yn aml mae’n well canolbwyntio ar y presennol ac
edrych ‘mlaen, ond byddai wedi bod yn grêt
cymryd blwyddyn allan rhwng yr ysgol a’r
brifysgol a theithio mwy yn ystod gwyliau’r
brifysgol.

Dr Rhian Goodfellow

Ar hyn o bryd dwi’n gyfarwyddwr
ar y Rhaglen C21, ond dwi hefyd
yn Rhiwmatolegydd
Ymgynghorol
Anrhydeddus yn BIP
Cwm Taf. Fe wnes
i raddio o Goleg
Meddygaeth
Prifysgol Cymru
ar ôl astudio yma
ar gyfer fy ngradd
feddygol israddedig
a fy PhD mewn bioleg
ategol. Mae fy rolau presennol yn
gyfuniad perffaith i mi, gan eu bod
yn fy ngalluogi i ofalu am gleifion
yn ogystal â meithrin y genhedlaeth
nesaf o feddygon.

CY Yr un yma...
LM Beth ddigwyddodd i Amelia Earhart
mewn gwirionedd?
AF Beth sy’n digwydd mewn ymennydd
seicotherapydd wrth drin claf yn
llwyddiannus?
RG Beth mae ein peiriant sychu dillad
yn ei wneud gyda’n sanau ni i gyd?
Sut ydych chi’n ymlacio?
CY Arlunio, arlunio, arlunio. Ffotograffiaeth
a Photoshop. Ffrindiau a theulu. Zumba.
Cwisiau tafarn. Teledu. Gin
LM Fel arfer drwy wneud rhywfaint o waith
gan fy mod i’n ceisio caru popeth dwi’n ei
wneud! Dwi’n hoffi amrywio hynny drwy
ffilmio ambell i fideo, ysgrifennu straeon,
adeiladu pethau, chwarae criced neu
weithio ar ryw sgil arall.
AF Rydw i’n ymlacio orau yn eistedd mewn
trên am awr yn teithio gartref o’r gwaith.
Rydw i’n edrych ar y tirlun ac ar fy nghyddeithwyr, yn cysgu fymryn ac yn deffro gyda
syniadau newydd.
RG Dwi’n dianc i’n carafán yn Llangynydd,
Gŵyr. Y diwrnod perffaith i fi yw cael mynd
mas i redeg ar hyd yr arfordir, cael tamaid
o fwyd, nofio, cerdded ar hyd yr arfordir cyn
mwynhau gwydraid neu ddau o champagne
gyda ffrindiau o amgylch y barbeciw.
Petaech yn gallu troi’r cloc yn ôl, beth
fyddech chi’n ei wneud yn wahanol?
CY Mae hwn yn gwestiwn anodd iawn.
Weithiau, rwy’n pendroni a fyddwn i dal i
ymarfer meddygaeth, ond os ydw i’n onest,
mae’n debyg y buaswn i gan fod y cyswllt
â’r claf yn ffynhonnell fawr o foddhad i
mi a byddai fy mywyd yn llawer gwacach
hebddo. Mi fuaswn i wedi dysgu ychydig
yn gynt mai’r hyn yr ydych chi’n ei roi i

AF Yn 2002, cefais fy ngwrthod contract
cyflogaeth parhaol yn Ysbyty Athrofaol
Berlin oherwydd canlyniad arholiad cyncyflogaeth, ac fe dderbyniais i hyn. Heddiw,
mi fuaswn i’n mynnu cael ail arholiad er
mwyn cael y contract cyflogaeth parhaol.

Beth oedd eich gwyliau gorau?
CY Gozo, ynys fechan ger Malta. Roedd
hi mor ddigyffwrdd a garw gyda phobl
gyfeillgar ac ychydig yn wallgof! Amser wrth
fy modd gyda fy mechgyn.
LM Anodd! Rydw i wedi mwynhau teithiau
gwych drwy America gyda fy nheulu ac
roedd pob un yn wych, ac fe welsom ni
olygfeydd gwych. Ond fy ngwyliau gorau,
siŵr o fod, yw fy ngwyliau 6 wythnos yn
fy mlwyddyn ‘gap’ ar ‘ranch’ yn America,
syrffio yn Awstralia, plymio sgwba ar y
Barriff Mawr a phrofi bywyd nos Hong Kong
ar y ffordd adref.
AF Fy hoff beth yw cyfuniad o ddysgu a
hamdden.
RG Sgïo gyda ffrindiau a theulu o gwmpas y
Sella Ronda yn y Dolomitau Eidalaidd. Awyr
iach, golygfeydd godidog, cwmni arbennig.
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Graddedigion ‘92 – Aduniad 25 Mlynedd

Gwibiodd y noson heibio mewn bwrlwm
o gofleidio, cusanau, gwenu, sgwrsio a
chwerthin. Daeth amser gwely ac amser
brecwast yn un i’r rheiny a oedd yn
aros yn y gwesty, a barhaodd i gyfnewid
straeon hyd oriau man y bore.

Am noson!

Ar 23 Medi eleni, ar ôl blwyddyn o
gynllunio, dychwelodd Graddedigion
Meddygol ‘92 i Gaerdydd, eu cartref
pan oeddent yn fyfyrwyr. Daeth 120 o
westeion ynghyd yng Ngwesty’r Park
Plaza i fwynhau noson o lawenydd,
chwerthin a rhannu atgofion.
Ddeuddeg mis yn gynharach, ar ôl taro
llwch oddi ar y blwyddlyfr myfyrwyr
gwerthfawr a’r llun grŵp du a gwyn cynglinigol, aeth tri aelod o’r grŵp (Ceri, Claire
a Davida) ati i ddod o hyd i ddosbarth
‘92. Sawl sesiwn ‘Google’, ‘sleepovers’ a
photeli o ‘bubbly’ yn ddiweddarach, roedd
y gwesty wedi’i drefnu, y dyddiad wedi’i
bennu a phob cyd-fyfyriwr ond deg wedi
cael gwahoddiad. Roedd hi’n anos cael
gafael ar rai o’r cynfyfyrwyr nag eraill, ond
drwy ddyfalbarhad ac wrth i’r si fynd ar
led, roedd llai na llond llaw na chafodd eu
canfod.
Roedd grŵp Facebook caeedig yn ffordd
amhrisiadwy o ddiweddaru’r grŵp, ac yn
llwyfan i rannu syniadau a chyffro hyd at y
digwyddiad, ac ar ôl hynny.
Daeth 90 o gynfyfyrwyr a 30 o westeion
i’r cinio a’r ddawns. Daeth gwesteion o
bob cwr o’r byd gan gynnwys America,
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Canada, Malaysia, yr Almaen, Ffrainc a’r
Alban. Fe wnaeth rhai droi eu taith yn
wyliau, tra bo eraill wedi aros dros nos i
fod yn rhan o ddathliad y flwyddyn!
Dechreuodd y noson gyda derbyniad
diodydd lle’r oedd gwesteion yn
croesawu’i gilydd yn llawn hoffter a
llawenydd. Dim ond ychydig o wynebau a
oedd yn anodd eu hadnabod, yn bennaf
oherwydd bod lliw eu gwallt wedi newid,
neu eu bod yn ei golli!
Cofleidiwyd yr her nesaf gan ffotograffydd
lleol o Gaerdydd (Sian Trenberth) a
geisiodd ail-greu y llun grŵp o ‘87. Heb
os ac oni bai, dyma oedd her fwyaf y
noson oherwydd erbyn hyn, roedd y 90
o feddygon yn ymddwyn fel y myfyrwyr a
arferant fod 25 mlynedd yn ôl – swnllyd a
drygionus. Cafwyd trefn ar y sefyllfa yn y
diwedd, gan arwain at lun grŵp gwych.
Ar ôl y fwydlen a chanddi thema Gymreig,
dangoswyd sioe sleidiau o ffotograffau a
dynnwyd yn ystod y pum mlynedd yn yr
Ysgol Meddygol gyda sylwebaeth ddifyr
gan Claire Young. Ac i orffen y noson,
roedd disgo 80au, gyda phob trac yn cael
ei dewis yn ofalus o gasgliad nos Wener y
‘Med Club’.

Ac am griw amrywiol yw graddedigion ‘92
erbyn hyn. Ymhlith y grŵp mae rhai nad
ydynt yn ymarfer meddygaeth mwyach ar
ôl dilyn llwybrau amgen gan gynnwys bod
yn athrawon, yn berchnogion brandiau
cosmetig ac yn gyfarwyddwyr fferyllol
i enwi ond ychydig. Ac mae’r rhai sydd
wedi cofleidio eu gyrfaoedd meddygol
yn cynnwys Athrawon (Professors)
(yr ieuengaf yn y DU), Llawfeddygon
Trawsblannu, Arbenigwyr Ysbytai,
Ymarferwyr Cymunedol a Meddygon
Teulu.
Lle bynnag y mae bywyd wedi tywys
graddedigion ‘92, roedd un peth yn
amlwg o’r aduniad hwn: faint oeddent
yn trysori eu hamser yn Ysgol Meddygol
Caerdydd a’r cyfeillion oes a ddeilliodd o
hynny.
Golygydd: Sarah Hatch, Ysgol
Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, Parc
Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XN.
Hoffai’r golygydd ddiolch i bawb wnaeth
gyfrannu at y rhifyn hwn o ReMEDy.
Mae’r Golygydd yn cadw’r hawl i olygu
cyfraniadau a dderbynnir. Er y cymerir
gofal i sicrhau bod y wybodaeth yn
gywir, ni ellir gwarantu hyn.
Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn
ReMEDy o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r
Ysgol. Croesewir adborth ac eitemau o ddiddordeb
sy’n ymwneud â’r Ysgol, a dylid eu hanfon at:

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

