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... i’r hyn a fydd yn fy rhifyn diwethaf fel 
Pennaeth yr Ysgol.  Wrth i ni ddechrau ar 
y flwyddyn academaidd newydd, mae’n 
bleser gennyf groesawu’r Athro Heather 
Waterman fel Pennaeth newydd yr Ysgol.  
Mae’r Athro Waterman yn ymuno â ni 
o Brifysgol Manceinion, lle mae wedi 
datblygu enw da yn rhyngwladol am ei 
hymchwil i reoli cyflyrau hirdymor, yn 
enwedig ym maes offthalmoleg.  Bydd 
Heather yn dod â safbwynt cyffrous a 
newydd i arweinyddiaeth yr Ysgol; mae 
hi’n sôn am ei gweledigaeth ar gyfer y 
Gwyddorau Gofal Iechyd ar dudalennau 
X-X.

Mae’n ysgol yr wyf yn ddyledus yn 
ymfalchïo ynddi; un sy’n ymfalchïo 
mewn cyflwyno ymchwil sydd o fudd 
uniongyrchol i fywydau cleifion a’u 
teuluoedd.  Rydym yn ysgol fawr, ond yr 
hyn sydd gan ein staff i gyd yn gyffredin 
yw ymrwymiad i ddarparu’r addysg orau 
posibl ar gyfer y genhedlaeth nesaf 
o weithwyr proffesiynol gofal iechyd.  
Dangoswyd hyn yn y canlyniadau ACF 
mwyaf diweddar, yn yr hyn y nododd ein 
myfyrwyr blwyddyn olaf 86% o foddhad 
cyffredinol.

Mae’r rhifyn hwn o Iechyd Da yn dathlu 
rhagoriaeth mewn ymchwil ac addysg.  
Mae ein sylw i’r  ymchwil blaenllaw yn 
ei faes sy’n cael ei wneud gan yr Athro 
Monica Busse i ymarfer corff a Chlefyd 
Huntington yn edrych ar arwyddocâd ei 
gwaith.  Rydym yn myfyrio ar flwyddyn 
gyntaf ein gradd ôl-raddedig mewn 
Ffotograffiaeth Glinigol newydd, rhaglen 
unigryw yn y DU, ac mae rhai o’n 
myfyrwyr ffisiotherapi yn disgrifio eu 
profiadau yn cefnogi cystadleuaeth 
rygbi cyffwrdd ... yn Awstralia!

Rwyf wedi mwynhau fy nghyfnod fel 
Pennaeth Ysgol yn fawr iawn, gan 
arwain y gymuned bwrpasol, amrywiol 
a deinamig hon o weithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, athrawon ac ymchwilwyr; 
wrth i mi gamu i lawr o’r safle hwn 
hoffwn ddiolch i chi gyd am eich 
cefnogaeth barhaus.

Gyda fy nymuniadau gorau ar gyfer y 
dyfodol,

Gail Williams  
Deon Cysylltiol a 
Dirprwy Bennaeth yr Ysgol
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Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn falch iawn i groesawu ein Pennaeth Ysgol 
newydd, Yr Athro Heather Waterman.  Gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn 
ymchwil gwyddorau gofal iechyd, mae’r Athro Waterman yn ymuno â ni o Ysgol 
Astudiaethau Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gwaith Cymdeithasol Prifysgol Manceinion.

Cymhwysodd yr Athro Waterman 
fel nyrs o Ysbyty Brenhinol 
Manceinion ym 1983.  Ar ôl 
cael ei gradd o Goleg y Brenin, 
Llundain, ymunodd â Phrifysgol 
Manceinion lle enillodd ei PhD 
yn 1994, a lle y mae hi wedi bod 
yn Athro Nyrsio ac Offthalmoleg 
am y 13 blynedd diwethaf.  Mae 
ganddi enw da yn rhyngwladol am 
ei hymchwil sy’n canolbwyntio ar 
hyrwyddo hunanofal cleifion gyda 
chyflyrau tymor hir, yn enwedig y 
rhai sy’n ymwneud â cholli golwg, 
a’i diddordeb methodolegol yw 
ymchwil weithredu.

“Rydym i gyd yn buddsoddi 
yn ddwfn yn yr un 
gwerthoedd craidd... 
sy’n gwella’n uniongyrchol 
lles pobl o Gaerdydd a thu 
hwnt a chwarae’n rhan yn 
datblygu cymunedau lleol  
a thramor.”   

“Roeddwn yn gyffrous iawn am y cyfle 
i ddod i weithio mewn ysgol gydag enw 
mor gryf, ar gyfer addysg ac ymchwil.  
Mae gan ysgol fawr o’r fath botensial 
enfawr i fynnu dylanwad difrifol.  Beth 
sy’n dod ar draws fel ased mwyaf 
yr Ysgol yw, yn anad dim, ei phobl; 
academyddion, staff gwasanaethau 

proffesiynol a myfyrwyr fel ei gilydd.  
Dyma’r hyn sy’n gwneud yr ysgol yr  
hyn ydyw.

Wedi bod yn y swydd am ychydig 
wythnosau nawr, rwyf wedi bod yn 
mwynhau’n arbennig cyfarfod a dod 
i adnabod fy nghydweithwyr.  Rydym 
i gyd yn buddsoddi yn ddwfn yn yr 
un gwerthoedd craidd - cred mewn 
pwysigrwydd datblygu cenedlaethau 
newydd o weithwyr proffesiynol 
gofalgar, tosturiol, medrus a gwybodus, 
gan gyflwyno gwaith ymchwil sy’n 
gwella’n uniongyrchol lles pobl o 
Gaerdydd a thu hwnt a chwarae’n 
rhan yn datblygu cymunedau lleol a 
thramor.”

“Rwyf wedi mynychu rhaglen 
Arweinyddiaeth gyda phedwar 
Pennaeth Ysgol newydd arall.  Ar 
wahân ei fod yn amseru perffaith ar 
gyfer fy apwyntiad, yr wyf yn ei chael 
yn ddefnyddiol iawn i glywed am 
yr heriau mewn ysgolion eraill nad 
ydynt yn hollol wahanol i’n rhai ni 
gan gynnwys: dyrannu llwyth gwaith, 
effaith newidiadau yn amgylcheddau 
gwleidyddol, gwella llwyddiant NSS 
a pherfformiad ymchwil.    Rwy’n 
edrych ymlaen yn fawr at gael y cyfle i 
drafod y rhain gyda chi yn y dyfodol a 
chynllunio gyda’n gilydd sut yr ydym fel 
ysgol yn symud ymlaen.”

Mae ymchwil yr Athro Waterman 
ei hun yn cyd-fynd yn dda o fewn 
ffocws ymchwil cyfredol yr Ysgol. Wedi 
canolbwyntio ar y maes offthalmoleg, 
yn benodol glawcoma, ac effeithiau 
addysg cleifion ar ymlyniad diferion 

llygaid glawcoma, mae ganddi 
lawer o gysylltiadau posibl gydag 
offthalmoleg ac optometreg o fewn 
y Coleg Gwyddorau Biofeddygol a 
Gwyddorau Bywyd.  Mae grantiau 
newydd, a fydd yn eistedd yn y thema 
ymchwil Amodau Tymor Hir yr Ysgol, 
yn cynnwys astudiaeth theori seiliedig 
a fydd yn archwilio safbwyntiau 
cleifion a gofalwyr ar gael diagnosis o 
ddementia a glawcoma.  “Yn y bôn, 
rydym yn defnyddio ymchwil ansoddol 
i ddeall sut mae pobl sydd â dementia 
yn ymdopi â glawcoma gan gynnwys 
ymweliadau i glinigau glawcoma a sut 
y maent yn rheoli eu cyfundrefnau 
diferion llygaid fel y gallwn wella’r 
gwasanaethau rydym yn eu darparu ar 
eu cyfer.”  Mae hi hefyd yn ymwneud 
â phrosiect arall gyda’r Athro Christine 
Dickinson o Brifysgol Manceinion 
ar effeithiolrwydd systemau gwella 
golwg electronig symudol o gymharu 
â chwyddwydrau optegol ar gyfer 
gweithgareddau gweld yn agos 
mewn nam ar y golwg (Yr Astudiaeth 
p-EVES).

Mae’r Athro Waterman yn 
dweud wrthym ei bod yn 
edrych ymlaen at archwilio 
Caerdydd: “Rwyf eisoes 
wedi profi brecwasta yn  
y barrau caffi hyfryd ym 
Mae Caerdydd!”    

Croeso i’n Pennaeth 
Ysgol newydd
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Herio straen a dod o hyd  
i gydbwysedd
Bydd llawer ohonom yn gallu uniaethu â 
themâu Challenging Stress, Burnout and Rust-
Out: Finding Balance in Busy Lives Dr Teena 
Clouston.  Mae’r llyfr yn archwilio’r cynnydd 
mewn straen sy’n gysylltiedig â gwaith, gan 
gynnig strategaethau ymarferol ar gyfer ymdrin 
â gweithleoedd o dan bwysau cynyddol.

“Mae gan therapyddion 
galwedigaethol bryder proffesiynol 
gyda ffyrdd o fyw cytbwys fel drws 
i les,” meddai Teena, “ond wrth 
ymchwilio i’r llyfr sylweddolais fod yr 
anhawster o ddod o hyd i gydbwysedd 
yn y gweithle modern yn berthnasol i 
bobl mewn pob math o broffesiynau a 
galwedigaethau.”

Mae llyfr Teena yn archwilio’r dylanwad 
neo-ryddfrydiaeth ar lefelau straen 
cynyddol yn y gweithle. O ganlyniad i’r 
ymgyrch parhaus a taer ar gyfer twf 
yn y DU ac ar draws holl economïau 
gorllewinol, mae gweithwyr o dan 
fwy o bwysau nag erioed o’r blaen.  
“Mae pobl yn cael eu gwthio i wneud 
mwy mewn llai o amser; mae hyn 
yn cyflymu’r gyfradd y maent yn 
gweithio ynddynt sy’n lleihau eu gallu 
i ganolbwyntio’n wirioneddol ar y dasg 
dan sylw.  Mae pwyslais ar ysgogi twf 
ac arian yn golygu bod y ffactor ddynol 
yn cael ei golli – mae gweithwyr yn 
cael eu gwthio i fod yn gyfrifol am 
eu gweithredoedd eu hunain, ac yn 
gyfatebol, canlyniadau gweithredol”.

Mae’r llyfr yn cydnabod na allwn newid 
y model economaidd hwn, ond mae’n 
archwilio eraill - canolbwyntio ar les yn 
hytrach na chyfoeth, er enghraifft; ardal 
o ddiddordeb cynyddol gyda llywodraeth 
heddiw gan gyflwyno ffyrdd newydd 
o fesur lles cenedlaethol yn ogystal â 
GDP.  Mae atebion ymarferol ar gyfer 
ymdopi â straen yn y gweithle yn cael eu 
cynnig; o ymwybyddiaeth ofalgar - gan 

ganolbwyntio ar y gwaith 
ar y pryd (yn hytrach na’r 
un nesaf!) - i ymddygiadol 
gwybyddol, sy’n golygu 
cydnabod meddyliau 
negyddol a’u troi i mewn i 
rai cadarnhaol.

Mae’r awdur yn annog darllenwyr i 
nodi eu strategaethau ymdopi sy’n 
bodoli er mwyn dod o hyd i’w ‘math’ - 
goddefwr, gwrthwynebydd, gohiriwr - a 
ffyrdd gwell felly o ymdopi, yn ogystal 
ag amlinellu strategaethau syml sy’n 
berthnasol i bawb.  Drwy ganolbwyntio 
ar ystyr cyfeiriadedd yn hytrach na 
pherfformiad, gallwn fod yn sicr o 
wneud amser i wneud gweithgareddau 
yr ydym yn eu mwynhau yn hytrach nag 
angen eu gwneud. Mae hi’n ffafrio’n 
arbennig treulio amser ynghanol natur 
– y mae tystiolaeth yn ei  awgrymu 
sydd yn un o’r ffyrdd gorau sydd ar gael 
i ni o ran lleddfu straen.

Yn Ddarllenydd mewn Therapi 
Galwedigaethol gyda dros 30 mlynedd 
o brofiad, mae Dr Clouston mewn 
sefyllfa ddelfrydol i ddadansoddi’r 
effeithiau ar les pwysau a straen 
yn y gweithle.  Drwy roi’r ymchwil 
ddiweddaraf i ymdopi ag a lleihau’r 
pwysau hyn yn erbyn y realiti o 
ddiwylliant cymdeithasol-economaidd 
cyfalafol neo-ryddfrydol, mae hi’n 
cynnig gwersi gwerthfawr y gallwn ni i 
gyd ddysgu oddi wrthynt.

“Yn y llyfr defnyddiol iawn hwn, mae Teena Clouston yn 
defnyddio ei harbenigedd gwyddoniaeth galwedigaethol 
i archwilio cydbwysedd ffordd o fyw a sut y gellir mynd 
i’r afael â gwneud gormod drwy gymhwyso cysyniadau 
o fodolaeth, dod i fodoli a pherthyn. Rwy’n argymell y 
llyfr ardderchog hwn i bawb sy’n gweithio gyda neu’n 
profi anghydbwysedd ffordd o fyw.” 
Annie Turner, Athro Emeritws Therapi Galwedigaethol, 
Prifysgol Northampton
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Gofal tosturiol sy’n canolbwyntio 
ar yr unigolyn

Mae’r llyfr yn ystyried ymagwedd 
newydd at y cwestiwn o sut i ofalu am 
gleientiaid yn werthfawrogol, ymatebol, 
tosturiol ac mewn ffordd wirioneddol 
sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 
Cafodd ei ddechreuad ei ysbrydoli 
gan drafodaethau ynghylch adroddiad 
Robert Francis i mewn i’r methiannau yn 
Ymddiriedolaeth Sefydledig Canol Swydd 
Stafford a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 
2013 ac yn ymwneud â materion 
diogelwch cleifion, ansawdd gofal a 
diwylliant o arweiniad ar y cyd.

Mae’r llyfr wedi ei dargedu at bawb 
sy’n ymwneud â darparu gofal iechyd, 
o ymarferwyr profiadol ar bob lefel 
gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, 
gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, 
nyrsys, a meddygon i fyfyrwyr ar draws 
y sector gweithwyr cefnogi a’r sector 
gwirfoddol.

Mae Gwilym ac Andrew yn dadlau 
bod pob gweithiwr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol a gweithiwr 
cefnogi gyda’r gallu i gynnig sbectrwm 
o ofal - o gam-ofal drwodd i ofal 
tosturiol.  Mae gosod y bai rhywle y 
tu allan i ni ein hunain yn negyddu’r 
ymwybyddiaeth o’n cyfyngiadau a’n 
cryfderau mwyaf fel ymarferwyr.  Mae 
ein gallu i fod yn hunanymwybodol, i 
hunanreoli ac i hunanofalu yn fesur 
cywir ac uniongyrchol o’r raddfa ein bod 
yn gallu gofalu am eraill.  Beth sydd ar 
goll ac eto’n hanfodol i’r drafodaeth yw 
mewnwelediad.  Mae’r llyfr yn cynnig 
model sy’n caniatáu i holl ymarferwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol i weld y 
cwmpas llawn o’u potensial ymarfer.  
Mae ‘tair llygad’ yr ymarferydd gofal 
iechyd yn  gwahodd pob gofalwr i edrych 

i mewn ar eu hymarfer gofalu drwy dair 
lens wahanol, sef: y llygad dadansoddol, 
gwerthfawrogol a chreadigol.  Mae pob 
lens yn cynnig persbectif wahanol iawn 
ar ofalu ac fel y bydd pob llygad yn agor 
daw â sgiliau a rhinweddau newydd i’r 
ymarferydd a’u hymarfer gofal.

Mae’r Uwch Ddarlithydd Dr Gwilym Roberts wedi 
cydweithio gyda Dr Andrew Machon, hyfforddwr busnes 
gweithredol achrededig gyda rhai o gwmnïau corfforaethol 
mwyaf blaenllaw’r byd, i gyhoeddi Appreciative Healthcare 
Practice - a guide to compassionate person-centred care.

“Rwy’n credu y gall y llyfr hwn fod yn un o’r rhai mwyaf 
pwysig o’n hamser i’r rhai ohonom mewn gwaith sy’n 
cynnwys gofalu am bobl eraill. Mae’r gyfrol a math y 
galwadau a newidiadau yr ydym yn eu hwynebu yn y 
gwaith gofalu yn golygu y byddwn yn colli ein gallu i ‘fod’ 
yn y pwysau i ‘wneud’, gweithio a darparu. Gall unigolion 
calon-agored sydd am ofalu wynebu straen a phrofiad o 
chwythu plwc yn wyneb y galwadau hyn.  

“Mae gan y llyfr hwn anrheg arbennig wrth ddelio â 
phwnc cymhleth sy’n anodd ei fynegi mewn ffordd sy’n 
hygyrch i’r rhai sydd angen deall yn llawnach. Mae’r 
llyfr yn rhoi i ni’r iaith a’r persbectif sy’n gwneud y pwnc 
hwn yn drosglwyddadwy ac yn un y gellir ei addysgu, ei 
archwilio a’i ddysgu.

“Mae’r llyfr hefyd yn dangos i ni baradocs: mewn gofal, 
gwerthfawrogiad a chreadigrwydd gallwn ddod o hyd 
i’r gorau ynom, gofalu wrth ddarparu tasgau a gofynnir 
gennym, ac ar yr un pryd gofalu am ein hunain.  Bydd y 
llyfr hwn yn ein helpu i ddod o hyd i fwy o’n dynoliaeth ein 
hunain yn ogystal â gofalu drwy gyfrwng y ddynoliaeth.”

Piers Worth, Darllenydd mewn Seicoleg, Prifysgol 
Buckinghamshire New 
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Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd 
yn gwbl ymroddedig i ddatblygu 
diwylliant cadarnhaol o fewn yr Ysgol o 
amgylch y defnydd o’r iaith Gymraeg, 
gan gynnwys mynediad i addysg 
cyfrwng Cymraeg lle bo’n bosibl ar 
gyfer y rhai a hoffai ddysgu ac ymarfer 
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein tîm iaith Gymraeg ymroddedig 
yn sicrhau ymagwedd ragweithiol at 
ddarparu addysg Gymraeg; mae ein 
cylch gwaith yn cynnwys cyfrifoldeb  
am yrru cynnydd yn y ddarpariaeth o 
addysg Gymraeg ar lefel israddedig 
yn ogystal â chefnogi myfyrwyr sy’n 
defnyddio’r Gymraeg yn ystod eu 
hastudiaethau a chydweithwyr sy’n 
ymwneud â darparu hyn.

Mae iaith yn rhan annatod o bwy 
ydym ni. Mae’n wir wrth fynd at ofal 

iechyd bod cleifion yn aml yn wael, 
mewn poen, neu’n teimlo’n anarferol 
o agored i niwed, ac felly mae’n 
hynod o bwysig ein bod yn gallu 
cyfathrebu â nhw yn eu hiaith eu 
hunain.  Ond gyda 20% o boblogaeth 
Cymru yn siarad Cymraeg, dylai 
galluogi pobl i gael mynediad at ofal 
iechyd yn eu hiaith eu hunain fod yn 
gyraeddadwy i bawb - dylai ymarferwyr 
allu ymateb i ddewisiadau (ac nid dim 
ond anghenion) eu cleifion.

Ar y llaw arall, mae’r un mor bwysig 
bod ymarferwyr yn teimlo’n hyderus 
mewn lleoliad gofal iechyd wrth reoli 
cleifion sy’n dymuno siarad Cymraeg 
. Yn anecdotaidd, mae rhai myfyrwyr 
wedi teimlo nad ydynt yn barod ar gyfer 
‘Cymreictod’ rhai o’u lleoliadau.  Mae’n 
hanfodol bod y Brifysgol yn ymateb i’r 

cyfrifoldeb o baratoi myfyrwyr ar gyfer y 
gweithle trwy normaleiddio defnydd o’r 
iaith Gymraeg mewn gofal iechyd. 

Mae cynyddu argaeledd addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn rhan bwysig 
o’r broses hon.  Yn hanesyddol, mae 
mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg 
yn yr Ysgol wedi bod yn un ad hoc, 
ac yn un sydd wedi amrywio’n fawr ar 
draws disgyblaethau - er enghraifft, 
dyrannwyd tiwtoriaid personol a oedd 
yn siarad Cymraeg ar hap, ac o fewn y 
rhaglen nyrsio cyn-gofrestru, nid oedd 
unrhyw gredydau ar gael drwy gyfrwng 
y Gymraeg; nid oeddem yn gallu cynnig 
yr opsiwn o gwblhau asesiadau yn y 
Gymraeg.  Yn y ddwy flynedd ers i mi 
fod yn y swydd, rydym wedi cymryd 
camau mawr ymlaen.

Wrth gefnogi polisi iaith Gymraeg y 
Brifysgol, mae myfyrwyr yn awr yn gallu 
gofyn am ymgymryd ag asesiadau llafar 
ac ysgrifenedig yn y Gymraeg, ac mae 
holiaduron cyn-derbyn yn ein helpu i 
aseinio tiwtoriaid personol sy’n siarad 
Cymraeg i’r rhai sy’n gofyn amdanynt, 
lle y bo’n bosibl.  Diolch i gefnogaeth a 
dull rhagweithiol cydweithwyr ar draws 
yr Ysgol, rydym wedi nodi 40 credyd 
mewn nyrsio oedolion, ffisiotherapi, 
therapi galwedigaethol a radiograffeg 
ddiagnostig y bydd myfyrwyr sy’n 
cofrestru yn 2016 yn gallu eu cwblhau 
drwy gyfrwng y Gymraeg, os ydynt yn 
dymuno.  Er mwyn gweithredu ffyrdd 
newydd o adnabod mentoriaid ac 
addysgwyr lleoliad ymarfer sy’n siarad 
Cymraeg ar gyfer myfyrwyr ar leoliad, 
mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
wedi ariannu darlithydd cyfrwng 
Cymraeg newydd.  Bydd Anwen Davies, 
a ymunodd â’r Ysgol ym mis Awst, yn 
gyfrifol am greu proses glir i alluogi’r 
myfyrwyr hynny sy’n dymuno ymgymryd 
â lleoliadau iaith Gymraeg i wneud 
hynny lle y bo’n bosibl.

Mewn cydweithrediad â’r Ysgol 
Feddygaeth, yn ddiweddar, 
dyfarnwyd i ni grant o £31,000 gan 
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
ddatblygu cyfleoedd dysgu y gellir eu 
hailddefnyddio.  Cam cyntaf y prosiect 
oedd datblygu adnoddau e-ddysgu drwy 
gyfrwng y Gymraeg yn canolbwyntio ar 
addysgu sgiliau clinigol - gan gynnwys 
pwysigrwydd cyfathrebu.
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Mae natur ein hadnoddau cyfrwng Cymraeg newydd ar-lein yn draws-ddisgyblaethol

Siaradwch â fi    
Mae cynyddu maint yr addysg gofal iechyd a 
ddarparwn drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at 
fanteision ar gyfer ymarferwyr a’u cleifion fel ei 
gilydd. Mae’r darlithydd Gaynor Williams o’n tîm 
iaith Gymraeg yn dweud mwy wrthym.
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Mae adnoddau ar-lein i gynorthwyo i ddatblygu sgiliau allweddol yn 
hanfodol ar gyfer cynllun iaith Gymraeg yr Ysgol

  Da iawn i Lowri Hansford, myfyriwr PhD, 
sydd wedi ennill Ysgoloriaeth Ymchwil 
Florence Nightingale Foundation 2015-
16.  Mae ymchwil Lowri yn canolbwyntio 
ar brofiad mamau gyda baban mewn uned 
gofal dwys i’r newydd-anedig.

  Mae Dr Paul Gill, Uwch Ddarlithydd mewn 
Nyrsio Oedolion, wedi ennill yr ail wobr am 
y cyflwyniad llafar gorau yng Nghynhadledd 
Ymchwil Flynyddol ABUHB er Budd 
Cleifion.   Canolbwyntiodd ei gyflwyniad 
ar ei astudiaeth ddiweddar sy’n archwilio 
effeithiau syndrom pledren cetamin ar 
gleifion.

  Mae Tim Nagle, myfyriwr nyrsio iechyd 
meddwl wedi cael ei enwebu ar gyfer 
Myfyriwr Nyrsio’r Flwyddyn yng Ngwobrau 
Nyrsio RCN Cymru eleni.  Mae Dirprwy 
Bennaeth yr Ysgol Addysg Dave Clarke 
hefyd wedi ei enwebu yn y categori Addysg 
Nyrsio.  Cynhelir y seremoni wobrwyo ar 19 
Tachwedd.

  Llongyfarchiadau i’r Athro Nicola Phillips a’r 
Athro Dianne Watkins, sydd ill dau wedi ennill 
cadair bersonol.  Hefyd i Dr Teena Clouston 
a Dr Gail Boniface, sydd ill dau wedi cael 
dyrchafiad i Ddarllenydd, ac i Dr Sally Anstey, 
Dr Dave Clarke, Dr Nicola Evans, Judith 
Benbow a Keren Williamson sydd i gyd wedi 
cael dyrchafiad i Uwch Ddarlithydd.

  Llongyfarchiadau i’r Darlithydd Cysylltiol 
Yvonne Jordan a enillodd MBE am 
wasanaeth i nyrsio yn Rhestr Anrhydeddau 
Pen-blwydd y Frenhines yn 2015.

  Mae’r darlithydd Fiona Morgan wedi lansio 
MOOC drwy FutureLearn. Yn dwyn y teitl ‘The 
Informed Health Consumer: Making Sense 
of Evidence’ dechreuodd y Cwrs pedwar 
wythnos ar-lein enfawr ym mis Medi.

CYFLAWNIADAU’R 
YSGOL

Mae’r rhain yn cynnwys cyfres o ffilmiau 
byr cyfarwyddiadol sy’n arddangos sgiliau 
sylfaenol - monitro pwysedd gwaed, cymryd 
tymheredd, cymorth bywyd sylfaenol - a 
fydd yn eistedd ar amgylchedd dysgu 
rhithwir y Brifysgol. Ar gael yn y Gymraeg a’r 
Saesneg, bydd y ffilmiau hyn yn ffurfio rhan 
o’r modiwl Hanfodion Gofal a ymgymerir 
gan fyfyrwyr nyrsio cyn cofrestru ond maent 
yn drawsgwricwlaidd o ran eu natur.  Nid yn 
unig y bydd disgyblaethau eraill o fewn yr 
Ysgolion Gofal Iechyd a Meddygaeth yn gallu 
eu defnyddio nhw, ond gallant fod ar gael i 
bob ysgol iechyd yng Nghymru.

Mae prosiectau eraill yn cynnwys cyflwyno 
clwb cyfnodolion rhyngddisgyblaethol i 
academyddion Cymraeg sy’n gweithio o 
fewn y maes gofal iechyd, a darparu gwersi 
Cymraeg i staff ar gampws Parc y Mynydd 
Bychan y Brifysgol fel rhan o raglen datblygu 
staff Coleg y Gwyddorau Biofeddygol yn dilyn 
y cynllun peilot llwyddiannus a gynhaliwyd 
gan yr Ysgolion Gofal Iechyd a Meddygaeth.  
Ac mae rhagor y gallwn ei wneud - mae 
ymrwymiad yr ysgol i bwysigrwydd yr iaith 
Gymraeg yn rhan annatod o’i chyfraniad 
i ddiwylliant, cymdeithas ac iechyd yng 
Nghymru. Gwyliwch y gofod hwn!



8   Iechyd Da  |  Hydref 2015  |  Rhifyn 3

Mae’r Athro Monica Busse yn ffigwr blaenllaw yn y byd 
ymchwil Clefyd Huntington.  Yn adnabod a deall materion 
gwirioneddol sy’n wynebu pobl â HD, mae gwaith Monica yn 
canolbwyntio ar bwysigrwydd gweithgarwch corfforol ar gyfer 
y rhai sydd â’r clefyd a sefydlu sail dystiolaeth gadarn ar gyfer 
manteision gweithgarwch corfforol.  Yn hanfodol, mae ei 
hymchwil yn cynnwys gweithio’n agos gyda’r gymuned HD; nid 
yn unig i hyrwyddo ymarfer corff a gweithgaredd, ond, drwy eu 
cynnwys yn agos â’r broses ymchwil, gan sicrhau bod gwaith ei 
thîm yn parhau i fod yn berthnasol ac o fudd i’w hanghenion.

Mae’r Athro Busse yn arwain Grŵp 
Ffisiotherapi clefyd Huntington Caerdydd 
(HD).  Mae hi hefyd yn rhyngweithio yn 
agos mewn rôl glinigol ac ymchwil gyda 
Chanolfan HD Prifysgol Caerdydd a’r 
Grŵp Atgyweirio’r Ymennydd.  Gyda’i 
gilydd mae’r grŵp rhyngddisgyblaethol 
a rhyngbroffesiynol hwn yn dod ag 
arbenigedd mewn ymchwil, addysgu, 
ymddiriedolaethau GIG, elusennau a 
grwpiau cefnogi i nodi, deall a datrys 
materion gwirioneddol sy’n wynebu 
pobl ag HD.  Mae Grŵp Cynnwys Pobl 
HD Cymru hefyd wedi cael ei sefydlu i 
sicrhau bod ymchwilwyr yn gweithio’n 
agos gyda phobl ag HD a’u teuluoedd, 
gyda’r bwriad o sicrhau bod y gwaith 
ymchwil sy’n cael ei wneud gan y 
Brifysgol bob amser yn berthnasol ac yn 
gymwys i anghenion y gymuned HD.

Mae Clefyd Huntington (HD) yn 
anhwylder niwrolegol etifeddol sy’n 
arwain at anableddau corfforol a 
meddyliol difrifol.  Dros amser, mae 
HD yn achosi i bobl golli celloedd 
nerfol yn yr ymennydd, gan effeithio 
symudiad, gwybyddiaeth, emosiynau ac 
ymddygiad.  Er nad oes ar hyn o bryd 
unrhyw driniaethau sy’n arafu neu’n 
atal cynnydd y clefyd, mae therapi 
corfforol a chadw’n heini yn hysbys i 
fod o fudd sylweddol i ddal gafael ar 
ansawdd bywyd; gydag astudiaethau yn 
dangos bod lefelau uwch o weithgarwch 
corfforol yn cydberthyn gydag oediad o 

ran dechrau symptomau a ragwelir.

Mae Grŵp Ffisiotherapi HD Caerdydd yn 
arwain y maes pan ddaw i weithgarwch 
corfforol ac adsefydlu mewn HD, ac 
mae cydweithrediadau wedi eu sefydlu 
gydag ymchwilwyr ar draws y Deyrnas 
Unedig, Ewrop a’r Unol Daleithiau.  
Ers 2013, pan ddyfarnwyd cyllid 
sylweddol i dîm Monica, maent yn 
llwyddiannus wedi cynnal a chyhoeddi 
data o’r treialon aml-ganolfan cyntaf 
ar hap a reolir gan ymchwilio gwahanol 
ymyriadau ffisiotherapi ac ymarfer 
corff ar gyfer HD (SYMUD I YMARFER, 
TRAIN-HD a COMMET-HD).

Mae’r gwaith hwn wedi arwain at gyllid 
pellach ar gyfer treialon ymyriad ymarfer 
corff sy’n gysylltiedig ag HD: ENGAGE-
HD yw treial sy’n anelu at ddatblygu 
systemau cymorth seicogymdeithasol 
ar gyfer newid ymddygiad gweithgarwch 
corfforol.  Gan gymryd ffurf astudiaeth 
hap, mae’r prosiect yn anelu at 
werthuso dwy raglen wahanol a 
gefnogir yn y cartref sydd wedi cael eu 
datblygu’n benodol ar gyfer pobl ag 
HD, bob un ohonynt gyda nodweddion 
gwahanol, naill ai’n gymdeithasol 
neu gorfforol.  Bydd ExERT-HD yn 
profi mantais protocolau hyfforddiant 
ymarfer corff aerobig mewn HD ar 
iechyd yr ymennydd.  Drwy ddylunio 
a gwerthuso’r ymyriadau cymhleth 
hyn, dylai grŵp Monica allu darparu 

strwythur a fydd yn y pen draw yn 
arwain at dreialon clinigol ar raddfa 
lawn a reolir yn gadarn.

Mae’r gydnabyddiaeth gynyddol o 
bwysigrwydd gweithgarwch corfforol 
a ffisiotherapi mewn HD wedi ei 
amlygu ymhellach gan y rhaglen FP-7 
a ariennir o ran y gwaith sy’n cael ei 
wneud gan y prosiect REPAIR-HD, 
dan arweiniad y Grŵp Atgyweirio’r 
Ymennydd Caerdydd o dan yr Athro 
Anne Rosser.  Mae’r prosiect hwn yn 
ceisio sefydlu protocolau ar gyfer y 
treialon ‘cyntaf mewn dyn’ o therapïau 
bôn-gelloedd mewn HD.  Ffocws y 
gwaith hwn yw datblygu asesiadau 
tasgau deuol newydd i’w defnyddio 
mewn trawsblannu celloedd ac ystyried 
y broses caniatâd a llwybr gofal ar gyfer 
treialon ‘cyntaf mewn dyn’ o’r fath.

Mae Monica hefyd yn cydweithio 
gydag ymchwilwyr yn y Sefydliad 
Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd 
Meddwl, Adeilad Hadyn Ellis a staff yn 
yr Ysgol Seicoleg ac Uned Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) 
i ddeall effeithiau mecanistig o ymarfer 
corff a hyfforddiant mewn  niwro-
ddirywiad.  Mae gweithgareddau 
cyfredol yn cynnwys astudiaeth o 
effeithiau ymarfer corff aciwt mewn HD 
gan ddefnyddio fMRI a gwerthuso rôl 
adborth-niwro fMRI i wella swyddogaeth 
mewn clefyd Parkinson (PD).  Mae hi’n 

Clefyd Huntington 
a phwysigrwydd 
ymarfer corff
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gweithio gydag ymchwilwyr i ddatblygu 
syniadau ar gyfer ymyriadau ymarfer 
corff i hwyluso addasiad niwroplastig 
gorau posibl mewn PD a sglerosis 
ymledol.

Mae’r ymchwil parhaus a gynhaliwyd 
gan Monica a’i grŵp yn gefnogol iawn 
i dreialon ar raddfa fwy sy’n cynnwys 
gweithgarwch corfforol parhaus er 
mwyn egluro yn llawn botensial clinigol 
estynedig ymarfer corff fel cyfrwng 
niwro-ddiogelu mewn niwro-ddirywiad.  
Mae Monica yn croesawu trafodaethau 
a syniadau ar gyfer cydweithrediadau 
newydd yn y maes ymchwil cyffrous 
hwn sy’n datblygu.

CAEL GWYBOD MWY: 
Bydd Canolfan HD Caerdydd yn 
cynnal diwrnod agored ar ddydd 
Gwener 20fed o Dachwedd. 

Yn ogystal â rhoi cyfle i ddarganfod 
mwy am yr ymchwil sy’n cael ei wneud 
gan y Brifysgol, bydd Sarah Winckless, 
noddwr Cymdeithas Huntington yr 
Alban, Enillydd Medal Efydd yn y 
Gemau Olympaidd a Phencampwr y 
Byd a chludwr o’r genyn HD, yn siarad 
am HD yn ei bywyd.

Gellir cael mwy o wybodaeth ar 
ymchwil HD yr Athro Busse ar wefan 
y prosiect: www.activehd.co.uk

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair…
Chwilfrydig, gweithgar, ffyddlon... 
ychydig fel fy nghi a’m cyfrinachwr 
Taliesin (Labrador Siocled).

Pam nyrsio?
Fe wnes i ymgymryd â gwaith 
gwirfoddol yn ystod ail flwyddyn y 
chweched dosbarth mewn uned iechyd 
meddwl lleol a ddaeth yn swydd yn 
ystod y gwyliau.  Profodd y gallu i helpu 
pobl yn ymarferol, gwaith a oedd yn 
wahanol bob dydd a gweithio gyda 
grwpiau proffesiynol gwahanol yn fwy 
deniadol na’r posibilrwydd o brifysgol.  
Felly, rhoddais y gorau i’m cynlluniau 
i astudio Daearyddiaeth a chofrestru 
fel myfyriwr nyrs iechyd meddwl y mis 
Mawrth canlynol.

Pwy neu beth sy’n eich ysbrydoli 
fwyaf?
Pobl sy’n ymdrechu i gyflawni eu nodau 
- yr wyf yn cael fy ysbrydoli cymaint gan 
enillwyr medalau aur Olympaidd ag yr 
wyf gan fyfyrwyr sy’n ymdrechu i orffen 
eu gradd.  

Beth fyddai’r hyn yr hoffech 
ddylanwadu neu ei newid fwyaf  
o ran gofal iechyd?
Hoffwn i ofal iechyd gael ei 
ddadwleidyddoli – mae ail aflonyddu 
diddiwedd a drud sy’n cael ei osod 
gan yr amserlen etholiadol yn rhwystr 
sylweddol i gynnydd gwirioneddol.  Fel 
y mae osgoi gwneud penderfyniadau 
anodd (e.e. cau ysbyty neu ailgynllunio’r 

gwasanaeth) oherwydd y risg o golli 
poblogrwydd gwleidyddol. Byddai 
panel trawsbleidiol o wleidyddion 
gyda defnyddwyr gwasanaethau ac 
academyddion, efallai wedi ei gadeirio 
gan Sarah Woolaston AS yn curo 
unrhyw beth sydd wedi dod allan o San 
Steffan ers Nye Bevan.

Sut ydych chi’n ymlacio yn eich 
amser hamdden?
Yn sylfaenol rwy’n hoffi mynd allan 
cymaint â phosibl.  Mae cerdded y ci yn 
bleser/melltith gyson (yn dibynnu ar fy 
hwyliau).  Rwyf wedi cymryd rhan mewn 
nifer o chwaraeon sy’n seiliedig ar 
ddygnwch megis cerdded bryn/mynydd, 
rhedeg ffordd (10k i farathon) a beicio 
ffordd. Pan nad wyf o gwmpas y tu allan 
fel arfer dwi’n darllen, fe ddarllenaf 
unrhyw beth, yn llythrennol (sori, gair 
mwys drwg) a cherddoriaeth jazz.

Beth ydych chi’n fwyaf balch ohono? 
A siarad yn broffesiynol rwy’n falch o’r 
holl waith a wnawn yn yr Ysgol – mae 
ein myfyrwyr yn ysbrydoledig ac mae’r 
cynnyrch ymchwil ar draws y themâu 
yn wirioneddol siapio arferion iechyd 
a gofal cymdeithasol.  Yn bersonol, 
rwy’n falch o’m merched (Mari 20 ac 
Alys 18) sydd, diolch i’w mam wych, 
yn troi allan yn ffein!

Beth sy’n adnodd gwych i’ch helpu 
i wneud eich swydd?
Coffi, fy MacBook Pro a’r ganolfan 
ymchwil newydd ar y 13eg llawr.

Cwrdd â’n pobl...
Dr Aled Jones  
Mae Dr Aled Jones yn un o’n Uwch Ddarlithwyr 
a’r Dirprwy Arweiniol ar gyfer ein thema ymchwil 
Gweithlu, Arloesedd a Gwella.  Ar ôl gweithio fel 
nyrs iechyd meddwl a niwrolawfeddygol am nifer 
o flynyddoedd, daeth Aled yn diwtor mewn nyrsio 
ym Mhrifysgol Abertawe yn 1997, gan gwblhau 
ei PhD mewn nyrsio a chymdeithaseg feddygol 
yn 2007.  Mae wedi bod gyda Phrifysgol 
Caerdydd ers 2011.

Mae ymchwil Aled yn canolbwyntio ar bolisi 
gofal iechyd, ansawdd a diogelwch, yn arbennig mewn 
perthynas â gweithwyr sy’n codi pryderon, gweithio mewn tîm a chydlynu 
gofal.  Yn fwyaf diweddar bu’n arwain prosiect ymchwil a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru ar sut y caiff lefelau staffio nyrsys ar draws Cymru eu 
gosod a’u monitro ac effaith bosibl lefelau staffio ar ddiogelwch cleifion.
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Blwyddyn ers lansio Tystysgrif Ôl-radd newydd yr Ysgol mewn Ffotograffiaeth 
Glinigol, mae’r Rheolwr Rhaglen, Amy Lake yn myfyrio ar lwyddiant y rhaglen.

Ffotograffiaeth glinigol:   
myfyrdodau ar y flwyddyn gyntaf o’n  
rhaglen ôl-raddedig unigryw

????

Taflu goleuni ar:

Dros 40 mlynedd o arbenigedd
Mae addysg a hyfforddiant mewn darlunio 
meddygol wedi cael ei gyflwyno mewn 
amrywiaeth o ffurfiau yng Nghaerdydd  
ers 1969.

Darlunio meddygol yw’r term a 
ddefnyddir i ddisgrifio grˆwp o 
weithwyr proffesiynol sy’n arbenigo 
mewn ffotograffiaeth glinigol, 
fideograffi clinigol, dylunio graffeg ar 
gyfer gofal iechyd a chelf feddygol.  
Wedi ei seilio yn yr amgylchedd 
gofal iechyd ac yn gweithio ochr yn 
ochr â phroffesiynau gofal iechyd 
eraill, mae darlunwyr meddygol 
yn darparu cyfryngau gweledol i 
gefnogi gofal cleifion, addysgu, 
ymchwil a chyhoeddiadau.

Yn fwy penodol, mae ffotograffiaeth 
glinigol yn darparu delweddu 
diagnostig uniongyrchol yn achos 
offthalmoleg a thystiolaeth 
ddogfennol o ddilyniant clefyd 
ac ymateb i driniaeth mewn 
arbenigeddau clinigol gan gynnwys: 
dermatoleg; gwella clwyfau; 
gofal y fron; llawdriniaeth blastig; 
deintyddiaeth ac amddiffyn plant.  
Yn ogystal, defnyddir ffotograffiaeth 
glinigol i gefnogi dysgu ac addysgu, 
a darparu tystiolaeth weledol i 
gefnogi ymchwil.

Gan adeiladu ar hanes yr Ysgol o 
fewn y maes hwn, cafodd y Dystysgrif 
Ôl-radd mewn Ffotograffiaeth Glinigol 
ei chyflwyno ym mis Medi 2014 
mewn ymateb i anghenion newidiol 
y proffesiwn.  Disodlodd y rhaglen 
y Dystysgrif Ôl-radd wreiddiol mewn 
Darlunio Meddygol a oedd yn cynnig 
dau lwybr - un ar gyfer ffotograffwyr 
clinigol a’r llall ar gyfer dylunwyr gofal 
iechyd graffig.  Yn seiliedig ar arwyddion 
cynllunio gweithlu fod yna nifer uwch 
o newydd-ddyfodiaid i ffotograffiaeth 
glinigol, cynlluniwyd y rhaglen i 
ganolbwyntio ar ffotograffiaeth a daeth 
y llwybr graffeg i ben.

Rhaglen unigryw
Mae Caerdydd yn un o ddim ond dwy 
brifysgol yn y DU i gynnig tystysgrif ôl-
radd mewn ffotograffiaeth glinigol.  Fe’i 
cyflwynir drwy ddysgu o bell, dyma’r 
unig gwrs sy’n ategu hyn gydag addysgu 
wyneb-yn-wyneb a mynediad i stiwdio 
ffotograffiaeth ymroddedig o’r radd 
flaenaf.

Mae’r cwrs yn darparu i ffotograffwyr 
sy’n ymarfer, sy’n gweithio mewn 
lleoliad gofal iechyd, y cyfle i ddatblygu 
eu sgiliau ffotograffig a meddwl yn 
feirniadol.  Mae myfyrwyr yn archwilio 
ystod o dechnolegau a thechnegau 
delweddu, yn ogystal â gwerthuso 
ystyriaethau rheoli cyfreithiol, moesegol 
a rhai’r claf.  Trwy gyfuniad o theori ac 
aseiniadau sy’n seiliedig ar ymarfer mae 

myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ymarferol 
a meddwl yn feirniadol drwy ymarfer 
myfyriol sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Fel rhan o ddiwrnodau astudio gorfodol 
y rhaglen gall myfyrwyr gynnal sesiynau 
sgiliau ymarferol yn ein stiwdio 
ffotograffiaeth glinigol bwrpasol.  Mae 
gan y diwrnodau astudio hyn hefyd y 
fantais o ddod â myfyrwyr at ei gilydd a 
rhoi iddynt y cyfle i rannu profiadau ac i 
ddysgu oddi wrth ei gilydd; mae hyn yn 
rhywbeth y mae’r myfyrwyr yn ei raddio’n 
uchel.

Mae’r canlyniadau ymarferol ac 
uniongyrchol i fyfyrwyr yn hanfodol i 
lwyddiant y rhaglen.  Mae’r defnydd 
ymarferol o’r sgiliau maent yn eu 
datblygu yn ystod y rhaglen yn 
cael ei arddangos mewn portffolio 
ffotograffiaeth, tra drwy ddatblygu 
prosiect yn y gwaith mae’r rhaglen yn 
annog myfyrwyr i ymchwilio a gwerthuso 
ymarfer sy’n berthnasol i’w gweithle.

Blwyddyn ers ei lansio, mae carfan 
gyntaf y rhaglen bellach yn nesáu at 
y diwedd.  Ar hyn o bryd maent yn 
gweithio ar eu prosiectau sy’n seiliedig 
ar eu gwaith sy’n ymdrin ag amrywiaeth 
o bynciau, gan gynnwys: gwerthuso 
dulliau delweddu a ddefnyddir mewn 
delweddu offthalmig; gwerth clinigol 
fideo mewn recordio symudiad mewn 
dioddefwyr llosgiadau; asesu protocolau 
ffotograffig sydd eisoes yn bod a 
gwerthuso gwasanaethau.
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Hyrwyddo gyrfaoedd
Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan 
Sefydliad y Darlunwyr Meddygol ac ar 
ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, mae 
graddedigion yn gymwys i aelodaeth 
lawn o Sefydliad y Darlunwyr Meddygol a 
chofrestru proffesiynol.

Mae’r rhan fwyaf o ffotograffwyr clinigol 
eisoes yn cael eu cyflogi yn y GIG, sy’n 
golygu bod ein myfyrwyr yn tueddu 
i ddod o adrannau ffotograffiaeth 
darlunio feddygol/clinigol yn y DU (er 
bod y rhaglen ar gael hefyd i unigolion 
o dramor).  Mae graddedigion blaenorol 
wedi elwa o’r rhaglen i symud ymlaen 
i rolau uwch o fewn eu proffesiwn, ac 
mae myfyrwyr hefyd wedi cael llwyddiant 
yng ngwobrau blynyddol y Sefydliad 
Darlunwyr Meddygol.  Caiff myfyrwyr 
Caerdydd eu hannog i gyflwyno yng 
nghynhadledd flynyddol y Sefydliad, ac i 
gyhoeddi mewn cyfnodolion a adolygwyd 
gan gymheiriaid rhyngwladol.

Wrth symud ymlaen, mae yna gynlluniau 
i ddatblygu deunyddiau dysgu ar-lein y 
rhaglen ymhellach, gan gynnal ffocws 
y cwrs.  Bydd y Dystysgrif Ôl-radd yn 
parhau i gefnogi ffotograffwyr clinigol i 
ddatblygu eu sgiliau a helpu i hybu eu 
gyrfaoedd.  Mae’r rhaglen yn gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol i ddatblygiad 
ffotograffiaeth glinigol fel proffesiwn ac 
yn cyfrannu tuag at ofal cleifion yn y GIG.

Y garfan gyntaf i ddechrau ar y cwrs Tyst.Ôl-radd 
newydd mewn Ffotograffiaeth Glinigol.

“Mae fy mhrofiad wrth 
astudio ar y PgCert mewn 
Ffotograffiaeth Glinigol wedi 
bod yn un cadarnhaol iawn.

Mae’n gyfle gwych i gwrdd 
â ffotograffwyr clinigol eraill 
yn gynnar yn eich gyrfa, 
mae’n darparu’r cyfle i rannu 
gwybodaeth am ein rôl a’n  
gweithle, mae pawb sy’n astudio ar y cwrs yn rhannu 
brwdfrydedd gwirioneddol a diddordeb mewn dysgu a 
datblygu sgiliau newydd.

Mae’r cwrs yn heriol ond gwerth chweil.  Mae wedi fy 
ngalluogi i neilltuo amser mewn meysydd pwnc penodol 
iawn gan ganiatáu i mi gael dealltwriaeth fanwl o bwnc a  
sut y mae’n berthnasol i fy man gwaith gan alluogi 
gwelliannau i gael eu gwneud.

Rwyf wedi datblygu sgiliau mewn ysgrifennu gwyddonol 
gan ddefnyddio technegau ymholi beirniadol.  Yr wyf yn awr 
yn gwerthfawrogi pwysigrwydd rôl y ffotograffydd clinigol 
o fewn gofal iechyd ac yn deall sut y mae’n cefnogi gofal 
cleifion drwy recordiadau safonedig a chywir o amodau.”

Jill O’Brien, Hyfforddai Ffotograffiaeth Glinigol,  
Ysbyty Brenhinol Victoria, Newcastle Upon Tyne 
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Dechreuodd y broses ymgeisio 
gychwynnol ym mis Rhagfyr 2014, 
pan anfonwyd hysbyseb i holl fyfyrwyr 
ffisiotherapi’r drydedd flwyddyn yn 
amlinellu manylion y daith.  I gael ein 
hystyried roedd rhaid i ni ysgrifennu 
llythyr a oedd yn dangos amrywiaeth o 
gategorïau gan gynnwys: ymrwymiad 
parhaus i weithgareddau ymgysylltu sydd 
eisoes yn bodoli mewn chwaraeon drwy’r 
rhaglen Inspire, dealltwriaeth o’r gwaith 
tîm sy’n angenrheidiol wrth ddarparu 
cefnogaeth teithio, a sgiliau trefnu da.

Yn bersonol, roeddwn i wir eisiau mynd 
ar y daith hon gan fy mod yn meddwl 
y byddai’n gyfle gwych nad yw llawer 
o fyfyrwyr ffisiotherapi israddedig yn 
ei gael.  Roeddwn yn meddwl hefyd y 
byddai’r daith hon yn fuddiol dros ben 
i ddangos rolau a chyfrifoldebau ffisio 
chwaraeon yn ogystal â sut y caiff tîm 
chwaraeon ei reoli mewn twrnamaint o 
safbwynt ffisio.

Treuliwyd yr ychydig ddyddiau cyntaf 
o’r daith hon yn ymweld â’r ysgolion 
ffisiotherapi ym Mhrifysgol Queensland 
a Phrifysgol Griffith, lle cawsom gwrdd 
â ffisiotherapyddion a gydnabyddir yn 
rhyngwladol, gan gynnwys yr Athro 
Paul Hodges, yn ogystal â’r myfyrwyr 
ffisiotherapi a oedd yn astudio yn y 
prifysgolion hyn.  Cawsom hefyd daith 
o amgylch labordai ymchwil o’r radd 
flaenaf, lle bu i ni ddysgu am bynciau fel 
modelu 3D o anffurfio tendon.

Cyn i ni sylweddoli, roedd diwrnod 
cyntaf y twrnamaint wedi cyrraedd, a 
oedd yn arbennig yn profi ein stamina, 
gan ein bod yn gweithio o 7y.b. hyd at 
9y.h.  Fodd bynnag, cafodd ei wneud 
ychydig yn haws pan lwyddom i roi ein 
gwelyau tu allan i dorheulo yn haul 
mawr Awstralia!  Aethom hyd yn oed 
i’r hyn sy’n gyfwerth â B&Q lleol yn 
Awstralia i gael cyflenwadau i adeiladu 
gazebo, i wneud defnydd llawn o’r 
tywydd braf. 

Yn ystod y diwrnod 
cyntaf, cawsom gipolwg 
arbennig ar ba mor 
wahanol yw’r arbenigedd 
ffisiotherapi chwaraeon 
o’r cleifion allanol 
cyhyrysgerbydol arferol.   

Tra bod fel arfer rhaid i chi aros o leiaf 
wythnos i ddeall a yw eich triniaeth 
wedi gwneud effaith, yn yr arbenigedd 
hwn ac yn y twrnamaint hwn roeddem 
yn gallu cael adborth bron ar unwaith, 
gan ganiatáu i ni deilwra ein sesiynau 
triniaeth i’r athletwr.

Daeth y dyddiau nesaf â glaw a llawer 
ohono, gan droi’r caeau “pob-tywydd” 
i mewn i byllau nofio. Feddyliom ni fyth 
y byddem yn rhoi ein siacedi dal dŵr 
ar brawf yn Awstralia!  Er y dywedwyd 
wrthym fod Awstralia naill ai ar dân neu o 
dan y dŵr, nid oeddem yn credu y byddai 
diwrnod o dwrnamaint yn Awstralia yn 
cael ei olchi i ffwrdd gan y glaw!

Cliriodd y glaw yn y pen draw ar y 
diwrnod olaf o’r twrnamaint, a welodd 
Awstralia yn ennill ar draws ystod o 
grwpiau oedran ac yn bwysicaf oll y 
Men’s Open.  Roedd y daith gyfan yn 
fuddiol i’r mewnwelediad a roddodd 
i mi o’r byd go iawn o ran gwaith 
ffisiotherapydd chwaraeon.  Rhoddodd i 
ni’r profiad o weithio mewn amgylchedd 
pwysedd uchel, ac amlygodd 
bwysigrwydd bod yn rhan o, a gweithio 
mewn tîm.  Hoffwn ddweud diolch i’r 
Athro Nicki Phillips, Dr Liba Sheeran a 
Tim Sharp am roi o’u hamser er mwyn i 
ni gael cyfle unwaith mewn oes.

Rygbi Cyffwrdd yn Awstralia
Roedd yr 21ain Ebrill yn ddechrau lleoliad clinigol anarferol iawn ar gyfer tri myfyriwr 
ffisiotherapi trydedd flwyddyn a ddechreuodd gyda hedfan i Brisbane.  Roedd y daith 
hon er budd darparu cymorth ffisiotherapi i sgwadiau rygbi cyffwrdd Cymru yn ystod 
Pencampwriaeth Cyffwrdd y Byd yn Harbwr Coff yn Ne Cymru Newydd, Awstralia.  
Mae’r myfyriwr Oliver Wilding yn dweud rhagor wrthym...


