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Rhagair
Mae Canolfan PRIME Cymru yn ceisio
gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru
a thu hwnt trwy gynnal gwaith
ymchwil o ansawdd uchel ar bynciau
sy?n flaenoriaeth i bolisi cenedlaethol,
sy'n cyfrannu at y sylfaen dystiolaeth
ym maes gofal sylfaenol a gofal brys;
a sicrhau bod canfyddiadau yn cael
eu trosi?n bolisi ac arferion.
Mae?r sectorau gofal sylfaenol a brys
yn darparu 90% o?r holl gysylltiadau â
chleifion o fewn y GIG.
Bydd newidiadau mewn gofal
sylfaenol yn effeithio ar ofal brys a
gofal heb ei drefnu, ac i'r gwrthwyneb,
a gall unrhyw newidiadau yn y
sectorau hyn gael ef f ait h gr it igol ar
y sect or au gof al eilaidd a
ch ym deit h asol.
Mae tystiolaeth yn fyd-eang yn
dangos mai'r cryfaf yw'r sector gofal
sylfaenol a brys yn y wlad honno, y
cryfaf a mwyaf effeithiol yw system
iechyd gyfan y wlad. Mae?n rhaid i'r
sectorau hyn gael eu cynorthwyo gan
sylfaen dystiolaeth academaidd ac
ymchwil gadarn.
Mae hwn yn faes hollbwysig ar gyfer
ymchwil, ymgysylltu, rhoi gwybodaeth
ar waith ac effaith, ac mae PRIME yn
cyflawni hyn yn effeithiol a chyda
llwybr ar ei ffordd i fyny, gyda
chyfanswm o £49 miliwn dros bum
mlynedd, gan gynnwys £25 miliwn yn
dod yn uniongyrchol i Gymru.

Mae ein hymchwil yn alinio â
pholisïau, cynlluniau a strategaethau
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Llywodraeth Cymru, gan gynnwys
'Cymru iachach: ein cynllun iechyd a
gofal cymdeithasol a Ffyniant i Bawb:
y strategaeth genedlaethol' er mwyn
sicrhau bod gwasanaethau iechyd a
gofal yn cael eu darparu sy'n addas ar
gyfer y dyfodol.

Yn ystod 2019-20, mae PRIME wedi derbyn 20 o astudiaethau
newydd gyda chyfanswmgwerth grant o dros £9 miliwn.
Ar drawsy cyfnod grant pedair blynedd (hyd at Fawrth 2020),
rydymwedi cyflwyno 360 o geisiadau amgrant acmae 152 or
rhainwedi cael eu dyfarnu (gyda sawl penderfyniad yn yr
arfaeth), syn gyfanswmo dros £49,000,000.

Gyda?n rhanddeiliaid allweddol,
rydym yn cynnal ymchwil i?r canlynol:
-

-

-

Mae ein cyfradd llwyddiant ceisiadau dros 5 blynedd o 43%
wedi bod yn gyson uwch nar cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer
grantiaumewn ymchwil iechyd gymhwysol.

atal yn ogystal â
thriniaethau,
gwella safon ac ansawdd
triniaethau trwy gynhyrchu
tystiolaeth,
integreiddio iechyd a gofal
cymdeithasol,
symud gwasanaethau iechyd
a gofal i mewn i gymunedau
ac i ffwrdd o ysbytai, a
defnyddio data?r GIG a gofal
cymdeithasol er mwyn cael
gwell dealltwriaeth o
ganlyniadau a dulliau atal.

Mae PRIME yn ganolfan ar gyfer
Cymru gyfan sy?n cael ei harwain ar y
cyd gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol
Bangor, Prifysgol De Cymru a
Phrifysgol Abertawe.

Body text
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Nodau
Mae Canolfan PRIME Cymru yn ceisio gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt trwy gynnal gwaith
ymchwil o ansawdd uchel ar bynciau sy?n flaenoriaeth i bolisi cenedlaethol ym maes gofal sylfaenol a gofal brys;
a sicrhau bod canfyddiadau yn cael eu trosi?n bolisi ac arferion.
Mae ein gwaith yn cynnwys:

1

Cyflawni ef f ait h ymchwil aml wg wrth ddatblygu ein hymchwil gyda'n rhanddeiliaid, cyfleu
canfyddiadau ymchwil, gweithio gyda rhanddeiliaid er mwyn sicrhau bod canfyddiadau'n cael
eu gweithredu, ac olrhain tystiolaeth o effaith.

2

Cynyddu faint oymchwil ar raddf a f awr o ansawdd uchel sy?n cael ei wneud yng Nghymru neu a
arweinir o Gymrudrwy gydweithio'n agos â'n holl randdeiliaid, a denu cyllid ymchwil o fri i
mewn i Gymru.

3

Ymgymryd â gweithgareddau ymchwil a dosbarthu sy'n bwysig i gl eif ion a'r cyhoedd drwy
gynnwys defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a'r cyhoedd yn ehangach wrth flaenoriaethu,
dylunio, cynnal, dehongli a lledaenu ymchwil.
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Blw yddyn Can olf an PRIM E Cym r u
m ew n llu n iau , o?r ch w it h u ch af i?r dde:
Carolyn Wallace, arweinydd pecyn gwaith
PRIME, yn cael ei phenodi?n Athro Iechyd
Cymunedol a Gwasanaethau Gofal ym
Mhrifysgol De Cymru.
Gwnaeth Dr Ashra Khanom, Cymrawd
Ymchwil PRIME ym Mhrifysgol Abertawe,
â?i thîm o ymchwilwyr o gymunedau o
geiswyr lloches a ffoaduriaid ennill
Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd
2019 am eu gwaith arloesol ar astudiaeth
HEAR;
Enillodd tîm ymchwil WICKED, sydd wedi'i
leoli ym Mhrifysgol Bangor, y wobr am y
poster gwyddonol gorau yng
Nghynhadledd Diagnosis Cynnar CRUK
2019 am eu poster 'Datblygu ymyriad i
newid ymddygiad mewn gofal sylfaenol
er mwyn cyflymu?r diagnosis o ganser
symptomatig yng Nghymru - dull
aml-ddimensiwn'.
Joyce Kenkre, John Wynn-Jones a
chydweithwyr yn WONCA, yr 16eg
WONCA, Cynhadledd Iechyd Gwledig y
Byd yn Albuquerque, New Mexico (Unol
Daleithiau);
Dyfarnwyd gwobr Ysgol Feddygol
Prifysgol Abertawe 2019 i dîm astudio
HEAR am gyfraniad rhagorol at waith
allgymorth ac ymgysylltiad â?r cyhoedd.
Cyf ar f od Blyn yddol PRIM E, Tach w edd
2019, r h es w aelod, o?r ch w it h i?r dde:
Cawsom yr anrhydedd i groesawu'r
siaradwr gwadd Idris Baker, Arweinydd
Clinigol Cenedlaethol Cymru ar gyfer
gofal lliniarol a diwedd oes, ac
Ymgynghorydd Meddygaeth Liniarol a
gyflwynodd safbwynt Llywodraeth Cymru
a?r Bwrdd Diwedd Oes ynghylch ymchwil
gofal lliniarol a chefnogol yng Nghymru.
Aelodau?r gr w p SUPER yn y sesiwn
arddangos poster;

Body text

Alison Por t er , Athro Cyswllt mewn
Ymchwil i Wasanaethau Iechyd ac
arweinydd pecyn gwaith PRIME yn
cyflwyno?r siaradwyr.
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Crynodeb lleyg
Rydym yn cydlynu gr? p o aelodau o?r cyhoedd
a chleifion o'r enw SUPER (Defnyddwyr
Gwasanaeth ar gyfer Ymchwil Gofal Sylfaenol
a Brys) sy'n cyfarfod ag ymchwilwyr i drafod
ymchwil a chyfrannu hefyd at oruchwylio a
chyflawni gweithgarwch PRIME.
Mae ein timau ymchwil hefyd yn cynnwys pobl
sy?n comisiynu, cynllunio a chyflenwi
gwasanaethau iechyd. Yn y modd hwn, mae?r
holl safbwyntiau a gwybodaeth wedi?u
cynnwys o fewn y tîm. Rydym yn cynnal
cyfarfod blynyddol er mwyn dweud wrth bobl
am ein hymchwil.
Yn ystod 2019-20, rydym wedi ennill 13 o
astudiaethau newydd gyda chyfanswm
grantiau sy?n werth mwy na £5.6 miliwn gan
gynnwys £1.9 miliwn i mewn i Gymru. Rydym
wedi cyhoeddi 91 o erthyglau a adolygwyd
gan gymheiriaid gan gynnwys rhai
canlyniadau o astudiaethau rydym wedi?u
cwblhau?n ddiweddar.
Mae rhai o'n canfyddiadau allweddol o ran ein
gwaith ac ymchwil yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf yn cynnwys:
Datblygwyd y Fframwaith Anghenion Dysgu
Presgripsiynu Cymdeithasol ar gyfer
ymarferwyr yng Nghymru gan Carolyn Wallace
a chydweithwyr i lywio'r gwaith o gomisiynu a
datgomisiynu hyfforddiant i bobl sy'n darparu
gwasanaeth presgripsiynu cymdeithasol yng
Nghymru.
Cawsom fod rhai pobl ifanc sy?n byw â
chyflyrau hirdymor yn teimlo?n aml eu bod yn
cael eu gadael allan o drafodaethau a
phenderfyniadau gyda gweithwyr gofal iechyd

proffesiynol, sy?n gallu rhoi?r argraff iddynt nad
yw eu barn yn bwysig. Amlygodd y tîm nifer o
ffyrdd y mae cleifion yn eu hoffi sy?n gwneud
iddynt deimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn
fwy, eu bod wedi'u grymuso ac yn fwy
ymgysylltiedig er mwyn gwneud
penderfyniadau yngl?n â?u triniaeth gan
wneud penderfyniadau ar y cyd.

yr ysgyfaint ? ysmygwyr presennol a chyn
ysmygwyr dros 40 oed, efallai'n amharod i
fynd at y meddyg i geisio cymorth pan fyddant
yn profi symptomau canser yr ysgyfaint.
Gwnaethom ganfod bod gan ymyriadau yn y
gymuned y potensial i rymuso poblogaethau
difreintiedig i geisio help yn gynharach.

Gwnaethom ofyn i'r cyhoedd mewn 8 o
wledydd am eu barn yngl?n â chymryd rhan
mewn ymchwil yn ystod pandemig, a
chanfuwyd y byddai'r rhan fwyaf o bobl yn
gwerthfawrogi'r cyfle i gymryd rhan, a gellir
cefnogi hyn drwy ddefnyddio gwybodaeth
benodol a mentrau sydd wedi'u cynllunio'n
arbennig i wella dealltwriaeth pobl o ymchwil
ac i gynnal ymddiriedaeth yn y rheini sy?n
arwain yr ymchwil.

Gwnaethom edrych ar anghenion pobl sy?n
galw?r gwasanaeth ambiwlans brys yn aml a
chanfod bod gan nifer ohonynt anghenion
cymhleth. Gall defnyddio dulliau rheoli
achosion amlddisgyblaethol helpu i ddarparu
gofal priodol, a lleihau?r galw ar y
gwasanaethau brys.
Gwnaethom edrych ar y rhesymau pam y mae
cleifion yn fwy tebygol o dderbyn y diagnosis
anghywir pan fyddan nhw?n ymweld ag
adrannau brys ysbytai gan ddefnyddio
dadansoddiad o adroddiadau cenedlaethol ar
ddigwyddiadau diogelwch cleifion.

Gwnaethom edrych ar effaith amrywio hyd
triniaeth gwrthfiotig ymhlith dynion h?n yr
amheuir bod ganddynt haint y llwybr wrinol a
gwnaethom ganfod ei bod yn bosibl lleihau
nifer y dyddiau y mae cleifion yn cymryd
gwrthfiotigau o 7 i 3 diwrnod mewn modd
diogel. Gwnaethom ofyn i feddygon teulu
ddefnyddio prawf pigiad bys yn y man lle
rhoddir gofal yn eu meddygfeydd er mwyn
helpu i lywio eu penderfyniad ynghylch a oedd
angen gwrthfiotigau i drin ymlediadau mewn
cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint
(COPD), a chanfuwyd ei fod wedi arwain at
ostyngiad o 20% yn nifer y bobl yr oedd angen
gwrthfiotigau arnynt, heb unrhyw effeithiau
negatif ar gyfnodau adfer cleifion.

Gwnaethom ganfod bod cyfleoedd lluosog ar
gyfer lleihau gwallau diagnostig yn yr adran
frys. Mae?n rhaid i glinigwyr gael cefnogaeth
well wrth berfformio asesiadau o gleifion ac
wrth ddehongli ymchwiliadau.
Er mwyn atal pydredd dannedd mewn plant,
gwelsom fod defnyddio farnais fflworid ar
ddannedd plant yr un mor effeithiol wrth atal
pydredd dannedd â?r dull amgen o selio
dannedd. Gallai hyn arbed arian i'r GIG, a
gellir ei ddarparu mewn lleoliad mwy cyfleus
fel ysgolion drwy glinigau deintyddol symudol.

"Mae'r astudiaeth hon yn cynnig
tystiolaeth hynod werthfawr ar
gyfer gwasanaethau deintyddol
Gwasanaeth Iechyd Gwladol y
DU, ac mae goblygiadau ar
gyfer mesurau atal ym maes
Body text
deintyddiaeth ledled y byd."
Yr Athro Ivor Chestnutt, arweinydd yr astudiaeth Sêl
a Farnais.

Gwnaethom ymchwilio i?r rhesymau pam y
mae pobl sy?n wynebu risg uchel o gael canser
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Pwy ydym ni

Mae Pwyllgor Llywio Cymru Gyfan

Mae PRIME yn gweithredu model arweinyddiaeth gynhwysol a
llorweddol, gyda chyfraniad amlddisgyblaethol i'r gr? p arwain
(Cyfarwyddwyr) a'r Gweithgor Gweithredol a chymorth i
Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa (ECR) mewn rolau arwain
(e.e. pecynnau gwaith cyd-arwain).
Mae ein pwyslais ar Gymru gyfan yn amlwg yn ein Cyfarfodydd
Blynyddol sy?n cylchdroi rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol
Abertawe, Prifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru.
Mae'r gr? p arwain (cyfarwyddwyr) yn derbyn cefnogaeth a
chyfeiriad strategol sylweddol gan y gr? p "SUPER" (cleifion a'r
cyhoedd), Pwyllgor Llywio Cymru Gyfan (llunwyr polisi,
rhanddeiliaid parth a disgyblaeth), a'r Bwrdd Cynghori
Rhyngwladol (academyddion o dramor a chyfranwyr Cynnwys y
Cleifion a?r Cyhoedd (PPI)).
Mae Pwyllgor Llywio Cymru Gyfan Canolfan PRIME Cymru yn
cwrdd ddwy waith y flwyddyn ac mae'n cynnwys yr holl
gyd-ymgeiswyr, arweinwyr pecynnau gwaith a
themâu/strategaethau trawsbynciol, cynrychiolwyr o'r trydydd
sector ac aelodau lleyg.
Mae'r Pwyllgor yn darparu cyngor a chyfeiriad ar gyfer
strategaeth gyffredinol y Ganolfan, ynghyd â rôl graffu
gefnogol, a chyfeiriad ar gyfer cyd-fynd â blaenoriaethau'r
llywodraeth, y cyhoedd a blaenoriaethau proffesiynol / y
gwasanaeth, a chraffu ar gynnydd tuag at ei gerrig milltir a'i
allbynnau.
Mae'r Gweithgor Gweithredol yn cyfarfod bob mis ac mae'n
cynnwys Cyfarwyddwyr y Ganolfan, Arweinwyr Pecynnau
Gwaith a staff ymchwil a gwasanaethau proffesiynol sy?n
derbyn cyllid craidd. Mae'r gr? p yn sicrhau cydweithrediad
effeithiol y tîm ar draws y prifysgolion er mwyn cyflawni nodau
PRIME.
Mae'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol yn darparu cyngor
annibynnol, sylwadau beirniadol, cyd-destun rhyngwladol;
Arbenigwyr rhyngwladol mewn ymchwil gofal sylfaenol, sydd
heb ei drefnu (cydweithwyr o Loegr, Gwlad Belg, Sweden,
Canada, o ddisgyblaethau gofal sylfaenol, iechyd y cyhoedd,
deintyddol, nyrsio cymunedol, gofal brys, a chyfranwyr
Cynnwys y Cleifion a?r Cyhoedd (PPI) sydd â phrofiad
rhyngwladol). Mae?r Bwrdd yn cwrdd unwaith y flwyddyn.
Mae Gr? p SUPER yn ystyried y cyfeiriad cyffredinol,
blaenoriaethau cleifion a?r cyhoedd; Thema a chynigion sy?n
berthnasol i?r prosiect. 15-20 o unigolion sydd wedi?u recriwtio
o aelodau?r cyhoedd / y boblogaeth cyffredinol yng Nghymru.
Mae?r Gr? p yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn.
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Gr? p Gweithredol

Bwrdd Cynghori Rhyngwladol

Body text
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Work Packages
Cyf lyr au h ir dym or a ch yd-f or bidr w ydd
Arweinwyr: Yr Athro Joyce Kenkre a?r Athro Carolyn
Wallace
Gweithgareddau allweddol yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf:
·Datblygiad a gweithrediad parhaus Offeryn ac Adnodd
Asesu Gwydnwch Teuluol (FRAIT) gyda phob ymwelydd
iechyd ledled Cymru, gan ddefnyddio Cymuned
Ymarfer FRAIT a chan edrych ymlaen at nodi ffyrdd
arloesol o symud y rhaglen ymchwil hon ymlaen gan
ddefnyddio technoleg ddigidol, yn ogystal â'r potensial
i ehangu'r gwaith hwn yn rhyngwladol, e.e. gyda
chydweithwyr yn India.
·Gweithredu a datblygu?r Strategaeth Ymchwil Nyrsio
Cymunedol.
·Dylunio, cymeradwyo a sefydlu treialon rhestr aros ar
gyfer dulliau cymysg presgripsiynu cymdeithasol gyda
sefydliadau'r trydydd sector, Mind Cymru a?r Groes
Goch Brydeinig; a gwerthusiad o Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
·Defnyddio methodolegau sy?n defnyddio consensws
gan gynnwys astudiaethau sy?n cynnwys nodi
anghenion dysgu presgripsiynwyr cymdeithasol, mapio
er mwyn archwilio cymhlethdodau rheoli gofal plant,
blaenoriaethau ymchwil ar gyfer presgripsiynu
cymdeithasol, dangosyddion ansawdd ar gyfer
ymarfer ymwelwyr iechyd a ffactorau ar gyfer gwaith
amlasiantaethol.
·Adeiladu capasiti parhaus gan gynnwys
ysgoloriaethau KESS, adeiladu capasiti ymchwil yn y
trydydd sector a chefnogi gofal sylfaenol
·Gweithio gyda diwydiant ar elfen iechyd prosiect
BEACON, er mwyn datblygu cynhyrchion newydd i
wella ailgylchu ac atal tirlenwi.
Y camau nesaf:
O fis Ebrill 2020 ymlaen, bydd y pecyn gwaith hwn yn
cael ei ailstrwythuro fel Gofal sy?n Agosach at
Gymunedau, gan weithio ar raglenni ymchwil sy'n
galluogi cleifion i gael mynediad at ofal yn eu
cymunedau eu hunain, gan gynnwys mewn
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y
cartref, practis cyffredinol, fferylliaeth gymunedol,
optegwyr a sefydliadau?r trydydd sector sy'n darparu
gwasanaethau a chymorth i gymunedau.?

Gof al sy ?n can olbw yn t io ar yr u n igolyn
Arweinwyr: Dr Fiona Wood a Dr Natalie Joseph Williams

Hein t iau ac ym w r t h edd gw r t h f icr obaidd
Arweinwyr: Dr Harry Ahmed a Dr Kathryn Hughes

Sgr in io, at al a diagn osis m ew n gof al sylf aen ol
Arweinwyr: Yr Athro Kate Brain a?r Athro Clare Wilkinson

Dylai pobl gael y cyfle i wneud penderfyniadau
gwybodus am eu gofal a'u triniaeth, mewn
partneriaeth â'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.
Dylai triniaeth a gofal roi ystyriaeth i anghenion a
dewisiadau unigol. Sut ydym yn helpu i wella gofal
iechyd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn?

Rydym yn gweithio?n agos gyda chydweithwyr yn y
Ganolfan Treialon Ymchwil ac Ysgol y Biowyddorau,
Prifysgol Caerdydd. Rydym yn cydweithio â
chydweithwyr o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Public
Health England, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Bryste,
Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Southampton, a
chydweithwyr Ewropeaidd drwy Rwydwaith GRIN, i
gynhyrchu ymchwil amlddisgyblaethol sy'n glinigol
berthnasol.

Mae sgrinio, atal a diagnosis cynnar (SPED) wedi
parhau i adeiladu ar ei gryfderau o ran canser

·Cynyddu capasiti: Cwblhaodd Dr Freya Davies ei PhD
ar sut y mae clinigwyr yn gallu cynorthwyo cleifion â
phroblemau niwrolegol hirdymor i hunanreoli eu
cyflwr dros eu hunain. Cwblhaodd Dr Victoria
Shepherd ei PhD ar gefnogi gwneud penderfyniadau
gan ddirprwy ar gyfer oedolion nad oes ganddynt y
capasiti i gymryd rhan mewn ymchwil. Mae dwy
ysgoloriaeth PhD yn mynd rhagddynt, gan gefnogi
pobl ifanc i gymryd mwy o ran yn y broses o wneud
penderfyniadau ar y cyd, ac archwilio penderfyniadau
sydd wedi eu gwneud ar y cyd a chyd-gynhyrchu o
fewn iechyd cyn beichiogi

Mae ein hymchwil bresennol a'n hymchwil sydd ar y
gweill yn cynnwys:
·PACE: Treial clinigol a ariannir gan NIHR sy'n edrych ar
brofion pwynt gofal protein C-adweithiol (CRP) er
mwyn helpu i lywio penderfyniadau am driniaeth
wrthfiotig mewn achosion clefyd rhwystrol cronig yr
ysgyfaint sy?n gwaethygu?n ddifrifol.
·LUCI: Astudiaeth data mawr a ariennir gan Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru sy?n edrych ar ganlyniadau
hirdymor heintiau yn y llwybr wrinol (UTI) yn ystod
plentyndod.

·Mae dysgu o'r Rhaglen Gwneud Penderfyniadau Da
mewn Cydweithrediad (MAGIC) wedi arwain at ddau
gyhoeddiad newydd sy?n canolbwyntio ar fodel
gwneud penderfyniadau ar y cyd newydd (Hydref,
2019, Canolfan Polisi a Thystiolaeth) a'r heriau sy?n
ymwneud â mesur y broses o wneud penderfyniadau
ar y cyd yn y GIG (Awst 2019, BMJ Open) ? Proses yn
mynd rhagddi ar gyfer datblygu grantiau?r Sefydliad
Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) ar raddfa
fawr a dilysu cymorth diagnostigac ar gyfer gwneud
penderfyniadau ar gyfer dynion â symptomau clefyd y
llwybr wrinol isaf

·Haint yn y llwybr wrinol mewn pobl h?n ? astudiaeth
data mawr a ariennir gan NIHR sy?n edrych ar amlder a
phresgripsiynu gwrthfiotigau ar gyfer haint yn y llwybr
wrinol mewn pobl h?n.
·MISSINGLINK: Astudiaeth archwiliadol sy'n edrych ar
farcwyr imiwnedd a genomeg facteriol ymhlith
menywod sy?n oedolion sydd â symptomau haint yn y
llwybr wrinol.
·SPATIAL: Cais a gyflwynwyd i?r NIHR ar gyfer
astudiaeth data mawr â?r nod o alluogi dull mwy diogel
o bresgripsiynu gwrthfiotigau ar gyfer cleifion gan
ddefnyddio meddyginiaethau gwrthgeulo.

·Yn ddiweddar cwblhawyd grantiau cefnogi
penderfyniadau gan yr NIHR ar gyfer opsiynau
triniaeth canser y fron ymhlith menywod h?n (Prifysgol
Sheffield) ac ar gyfer pobl sy'n ystyried llawdriniaeth
cataract (Ymddiriedolaeth Sefydliad y GIG Ysbytai
Prifysgol Bryste)

·MISSOURI: Cais a gyflwynwyd i Sefydliad Prydeinig y
Galon ar gyfer astudiaeth data mawr sy?n edrych ar
risg trawiad ar y galon a strôc yn dilyn haint yn y llwybr
wrinol.

·Cyhoeddiad sy?n myfyrio ar yr heriau sy?n ymwneud â
mesur y broses gwneud penderfyniadau ar y cyd o
fewn rhaglen hyfforddiant ?Hyfforddi?r hyfforddwr ?
clinigwyr y GIG.Rydym wedi bod yn gweithio gydag
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwelliant Cymru, i
ddatblygu a chyflenwi rhaglen hyfforddi genedlaethol
ar gyfer gwneud penderfyniadau ar y cyd ar gyfer
clinigwyr a rheolwyr y GIG.

·Datblygu profion diagnostig pwynt gofal ar gyfer haint
yn y llwybr wrinol: Cais a gyflwynwyd i?r Cyngor
Ymchwil Feddygol (MRC) (dan arweiniad Prifysgol De
Cymru) i ddatblygu prawf cyflym a dibynadwy i ganfod
haint yn y llwybr wrinol yn y gymuned.
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a blaenoriaethau iechyd eraill. Canolbwyntiwyd ar
ddatblygu strategaethau ar gyfer atal clefydau sy'n
gysylltiedig â gordewdra a lleihau niwed gan dybaco,
cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd, a chynyddu'r
defnydd teg o sgrinio ar gyfer canser.
Gweithgareddau allweddol yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf:
·Datblygu a gwerthuso strategaethau yn y gymuned ar
gyfer annog diagnosis cynharach o ganser ac atal
integredig ar draws safleoedd tiwmorau.
·Mynd i?r afael â?r graddiant cymdeithasol (niweidiol)
mewn canser.
·Mwy o gydweithredu cenedlaethol a rhyngwladol sy'n
ceisio cyflymu diagnosis cynnar ar gyfer canser.
·Mae Kate Brain a Grace McCutchan (cydweithiwr yn
ein chwaer ganolfan, Canolfan Ymchwil Canser Cymru)
wedi bod yn datblygu ein cydweithrediadau
rhyngwladol yn Fietnam drwy grant gan y Sefydliad
Iechyd Cenedlaethol (NIH).
·Roedd recriwtio o fewn y Rhaglen Canser: Cymorth
Goroesi sy?n Cadarnhau Bywyd mewn gofal sylfaenol
(CLASP) a ariennir gan y Sefydliad Cenedlaethol dros
Ymchwil Iechyd (NIHR) wedi cyrraedd ei tharged i
recriwtio 2,500 o gleifion ledled Cymru a Lloegr.
·Mae gwaith yn parhau ar synthesis tystiolaeth realydd
a ariennir gan NIHRHSDR gyda gwaith cyd-ddylunio
sy?n anelu at esbonio sut y mae gofal sylfaenol yn gallu
hyrwyddo gweithgarwch corfforol a swyddogaeth
gorfforol ar gyfer pobl â chyflyrau hirdymor.
·Mae?r astudiaeth Teithiau Diagnostig Dynion sydd â
Chanser y Prostad (DJiP) a ariennir gan Ymchwil Canser
Cymru ar waith, ac mae cyfweliadau a grwpiau ffocws
gweithwyr iechyd proffesiynol yn mynd rhagddynt.
·Cynhaliodd tîm astudiaeth WICKED weithdai i staff
Practisau Meddygon Teulu ledled Cymru gyda'r nod o
gyflymu?r diagnosis ar gyfer canser er mwyn gwella
canlyniadau canser fel rhan o astudiaeth dichonoldeb
ThinkCancer!

Gof al br ys, h eb ei dr ef n u a ch yn ysbyt y
Arweinwyr: Yr Athro Helen Snooks a Dr Alison Porter

Diogelw ch cleif ion
Arweinydd: Dr Andrew Carson-Stevens

Lech yd y Geg a gof al dein t yddol sylf aen ol
Arweinydd: Prof Ivor Chestnutt

Ein diddordebau ymchwil craidd: llwybrau gofal amgen
a gostyngiadau mewn cludo i?r adran frys mewn
ambiwlans; cysylltu data rheolaidd a?i rôl mewn
ymchwil; defnydd o offer rhagfynegi risg mewn gofal
sylfaenol; mabwysiadu a gweithredu technoleg
newydd ac arferion gwaith mewn gofal cyn ysbyty;
cynnal ymchwil o fewn cyd-destun cyn ysbyty, gan
gynnwys rôl cleifion a defnyddwyr gwasanaeth o
safbwynt cynllunio a darparu ymchwil; sut a pham y
mae pobl yn cael mynediad at y system gofal sydd heb
ei drefnu.

Mewn lleoliadau gofal sylfaenol ac achosion
brys yn y DU, mae 0.25 miliwn o gleifion yn
profi niwed bob blwyddyn o >1 miliwn o
achosion anrhagweladwy y diwrnod.

Mae iechyd geneuol gwael yn gysylltiedig ag
anfantais gymdeithasol ac economaidd. Yn y
DU, mae 49% o blant wedi datblygu pydredd
dannedd erbyn iddynt fod yn bum mlwydd oed,
ac mae tynnu dannedd o dan anesthetig
cyffredinol yn un o?r prif achosion o dderbyn
cleifion i?r ysbyty mewn plant 5 i 9 mlwydd oed.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi darparu ymchwil
ar y cyd â sefydliadau?r GIG a phartneriaid academaidd
o Gymru ac ar draws y DU, gan gynnwys y prosiectau
canlynol a gwblhawyd yn ddiweddar a phrosiectau
gweithredol:
- STRETCHED gwerthusiad o reoli achosion
amlddisgyblaethol ar gyfer pobl sy?n defnyddio
gwasanaethau ambiwlans 999 yn aml (NIHRHS&DR)
- INFORM sydd yn gweithio gyda pobl sy?n defnyddio
gwasanaethau ambiwlans 999 yn aml er mwyn
cynhyrchu canllawiau ar gyfer eu gofal (Ymchwil Iechyd
a Gofal Cymru)
- ARRIVE astudiaeth ddichonoldeb o barafeddygon sy?n
gweithio mewn gofal sylfaenol (RfPPB)
- TIME treial dichonoldeb o naloxone yn y cartref ar
gyfer gorddosau o opioidau mewn gofal cyn ysbyty
(NIHRHTA)
- PHECG2 astudiaeth dull cymysg o ddefnydd ac effaith
yr electriocardiogram cyn ysbyty sy?n defnyddio 12
gwifren (Rhaglen Grant y Sefydliad Cenedlaethol dros
Ymchwil Iechyd (NIHR))
- ERA astudiaeth sy?n archwilio rôl cofnodion electronig
mewn ambiwlansys (NIHRHS&DR)

Mae WP6 yn gweithio i fynd i?r afael â bwlch
pwysig mewn ymchwil o ran gwella ansawdd a
diogelwch gwasanaethau gofal sylfaenol.

Mae gofal deintyddol Cymru, a ddarperir yn
bennaf mewn gofal sylfaenol, yn costio £140M y
flwyddyn, ac mae rhaglen o ddiwygiadau mawr
yn y ffordd mae gwasanaethau deintyddol yn
cael eu comisiynu yng Nghymru ar y gweill ar
hyn o bryd.

Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu epidemioleg
ansawdd gofal o ran amlder, baich a?r gallu i atal
niwed, yn ogystal â datblygu, profi a gweithredu
ymyriadau mewn meysydd blaenoriaeth;
Datblygu a mireinio dulliau y mae eu hangen er
mwyn dysgu o ddata gofal iechyd rheolaidd, ar
wahân ac ar y cyd (e.e. adroddiadau am
ddigwyddiadau diogelwch), gweithgarwch
ymchwil a gwella presennol, consensws
arbenigol, a data empirig a gasglwyd o?r maes;

Rydym yn gweithio ar feysydd blaenoriaeth o
ran polisi ac yn cysylltu â phecynnau gwaith
eraill i hwyluso?r broses o drosglwyddo
gwybodaeth ac arbenigedd ymchwil i?r lleoliad
gofal deintyddol sylfaenol.

Datblygiad a thwf partneriaethau gwaith sy?n
bodoli eisoes gyda?r Sefydliad Gwella Gofal
Iechyd ac Ysgol Feddygol Harvard yn Boston,
UDA;

Yn y flwyddyn ddiwethaf mae ein hymchwil
wedi canolbwyntio ar feysydd megis haint,
diogelwch cleifion, gofal iechyd darbodus a
gofal iechyd brys.

Sefydliad Arloesi Gofal Iechyd Awstralia ym
Mhrifysgol Macquarie yn Sydney;

Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwn yn
canolbwyntio ar ddatblygu, gwerthuso a
gweithredu modelau sy?n seiliedig ar werth o
ran atal pydredd dannedd, a chyd-gynhyrchu
wrth ddarparu gwasanaethau deintyddol.

yr Adran Ymarfer Teulu ym Mhrifysgol British
Columbia yn Vancouver;
a Phrifysgol Caeredin, Prifysgol Nottingham, ac
Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol
Llundain.

Yn ogystal â hynny, rydym yn gweithio ar
feithrin capasiti a chynhyrchu tystiolaeth yn y
sector hwn lle nad oes llawer o ymchwil wedi?i
gwblhau.

Gwybodaeth bellach: http://bit.ly/PRIMEWP6

Gwybodaeth bellach:
http://bit.ly/PRIMEWP7

- HEAR astudiaeth o iechyd a llesiant ceiswyr lloches a
ffoaduriaid yng Nghymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru)
- RAPID astudiaeth ddichonoldeb o analgesia cyn
ysbyty ar gyfer cleifion sydd wedi torri clun (RfPPB),
gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
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Cyfarfod Blynyddol 2019
Roeddem yn falch iawn i groesawu
gwesteion i bumed Cyfarfod Blynyddol
Canolfan PRIME Cymru, a gynhaliwyd ar 27
Tachwedd gan Brifysgol Caerdydd yng
ngwesty Park Plaza, Caerdydd. Yn dilyn ein
ffocws cylchdroadol mewn blynyddoedd
blaenorol ar ddau o becynnau gwaith
ymchwil Canolfan PRIME Cymru, mae
rhaglen y digwyddiad eleni yn parhau â?r
thema o ganolbwyntio ar ddau o'n
pecynnau gwaith. Eleni, rhoddwyd sylw i
ofal cefnogol a lliniarol a heintiau cyffredin
ac ymwrthedd gwrthficrobaidd.
Gof al cef n ogol a llin iar ol
Lansiwyd pecyn gwaith newydd ar gyfer
2020 sy'n ymwneud â gofal cefnogol a
lliniarol - sy'n cynnwys cyflwyniadau gan y
cyd-arweinwyr Annmarie Nelson, Athro
Marie Curie mewn Gofal Cefnogol a
Lliniarol a Chyfarwyddwr Gwyddonol
Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie
Curie; a Marlise Poolman, Uwch
Ddarlithydd Clinigol, Prifysgol Bangor, a
roddodd drosolwg o'r gwaith hyd yn hyn a
gwybodaeth am gyfeiriad ymchwil PRIME
yn y dyfodol.
Roedd yn fraint gennym groesawu'r
siaradwyr gwadd: Idris Baker, Arweinydd
Clinigol Cenedlaethol Cymru ar gyfer gofal
lliniarol a diwedd oes, a Meddyg
Ymgynghorol mewn Meddygaeth Liniarol,
a gyflwynodd safbwynt Llywodraeth
Cymru a'r Bwrdd Diwedd Oes ynghylch
ymchwil gofal lliniarol a chefnogol yng
Nghymru.
Ian Lewis, Pennaeth Strategaeth a Mentrau
y Sefydliad Ymchwil Canser Cenedlaethol,

a siaradodd am ymchwil gofal lliniarol a
chefnogol yng nghyd-destun gofal
sylfaenol a'r Sefydliad Ymchwil Canser
Cenedlaethol (NCRI).
Mr Jim Fitzgibbon, aelod cyhoeddus a
siaradwr ym maes gofal lliniarol a
chefnogol, a roddodd bersbectif
gofalwr/aelod o'r teulu.
Hein t iau cyf f r edin ac ym w r t h edd
gw r t h f icr obaidd
Roedd y pwyslais ar heintiau cyffredin ac
ymwrthedd gwrthficrobaidd yn cynnwys
cyflwyniadau gan ddau gyd-arweinydd y
pecyn gwaith newydd, Kathryn Hughes a
Harry Ahmed, a roddodd drosolwg
cyd-destunol ar bwysigrwydd yr ymchwil
hwn, a'r ffordd y mae ymchwil PRIME yn
helpu i wella diagnosis a thriniaeth
heintiau gan wneud y defnydd gorau
posibl o wrthfiotigau.

Dyfarnwyd y wobr am y cyflwyniad cyflym
gorau i:
- Jess Roberts, Prifysgol Bangor, am
gyflwyniad ar ganfyddiadau ymchwil:
Gofalwyr yn gweinyddu meddyginiaeth
isgroenol fel bo'r angen ar gyfer
symptomau sy'n dod i'r amlwg mewn
cleifion sydd yn marw gartref: protocol
astudio yn y Deyrnas Unedig (CARiAD)

Siaradwyr Gwadd:
Rhiannon Phillips, Darlithydd yn yr Ysgol
Seicoleg Iechyd a Lles, Prifysgol Met
Caerdydd, a David Gillespie, Dirprwy
Gyfarwyddwr Heintiau, Llid ac Imiwnedd, y
Ganolfan Treialon Ymchwil, Prifysgol
Caerdydd, a rannodd canfyddiadau pwysig
o astudiaeth PACE (a gyhoeddwyd yn y
?New England Journal of Medicine?) ac a
fu'n sôn am y ffordd y cafodd y rhain eu
lledaenu er mwyn llywio polisi ac arferion
yn y dyfodol.
Daeth y diwrnod i ben â sesiwn
cyflwyniadau cyflym, gyda 11 cyflwyniad
gan amrywiaeth o siaradwyr, a dyfarnwyd
gwobrau i'r tri uchaf.

Yn ail:
- Pamela Smith, Prifysgol Caerdydd, am
gyflwyniad ar ganfyddiadau ymchwil:
Recriwtio ysmygwyr anodd eu cyrraedd
gan ddefnyddio strategaeth cyfryngau
cymdeithasol newydd
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- Chris Moore, Ymddiriedolaeth
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, am
gyflwyniad ar syniad peryglus

?Cydnabyddiaeth Cyn Cyrraedd yr Ysbyty a
Gwrthfiotigion ar gyfer cleifion 999 gyda
sepsis Difrifol (PHRASe): Canlyniadau
Interim Astudiaeth Ddichonoldeb?; yn
ogystal, dangoswyd posteri a oedd yn
proffilio prosiectau ymchwil a arweiniwyd
ac a gefnogwyd gan PRIME.
Mae detholiad o'r rhain ynghyd â'r rhaglen
lawn ar gael i'w gweld ar wefan PRIME.
Cafodd y digwyddiad gefnogaeth dda gan
westeion gydag adborth cadarnhaol gan
gynrychiolwyr (gweler gyferbyn am
ddyfyniadau).

Cynnwys y cyhoedd
O fewn PRIME, rydym yn parhau i hyrwyddo
cyfranogiad pellach y cyhoedd yn ein
gweithgareddau o gynllunio, darparu a lledaenu
ymchwil sydd â'r nod o fod o fudd i ofal a
chanlyniadau cleifion.
Ein bwriad yw y bydd pob ymchwil yn cynnwys
cyfranwyr cyhoeddus fel bod safbwyntiau pobl sy'n
derbyn gwasanaethau iechyd, gwasanaethau gofal
a gwasanaethau brys yn y gymuned yn cael eu
hystyried drwyddi draw.
Mae'r seilwaith sefydlog ag adnoddau da a
ddarperir trwy Ganolfan PRIME Cymru wedi
galluogi pawb sy'n gysylltiedig i feithrin
perthnasoedd cryf a sefydlu dulliau amrywiol o
gynnwys ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Mae
ymchwilwyr a chyfranwyr cyhoeddus wedi gallu
ymrwymo i gydweithredu, datblygu gwybodaeth a
sgiliau, a chynnal perthnasoedd dros gyfnod o
amser.

ysmygwyr a'u cynnwys mewn ymchwil ar roi'r gorau
i ysmygu; materion pwysig wrth wneud gwaith
ymchwil am farw; iaith a chyfathrebu wrth
gynllunio ymchwil am ymlyniad cleifion at
feddyginiaeth; cwestiynau i'w hystyried wrth
gynllunio astudiaeth am drin pobl ag argyfyngau
iechyd meddwl sy'n ffonio 999.
Ym mhob trafodaeth, bu aelodau SUPER yn
cyfrannu dealltwriaeth ac arsylwadau a oedd yn
adlewyrchu profiadau personol a gwybodaeth o'r
rhwydweithiau amrywiol y maent yn rhan ohonynt,
ac o'u bywydau eu hunain.
Mae SUPER yn rhoi dealltwriaeth i ymchwilwyr o'r
realiti o fyw gyda heriau iechyd ac ochr yn ochr â
nhw, a mynediad i'r wybodaeth honno er budd
ymchwil.
Mae ymchwilwyr sydd wedi gweithio gyda SUPER
yn dweud eu bod yn cael mewnbwn sy'n wahanol i
gyfraniadau aelodau eraill timau.
?Defnyddiol iawn', atebodd SUPER fy holl ymholiadau
a chododd bwyntiau pwysig ychwanegol nad oeddwn
wedi'u hystyried. Defnyddiwyd y rhain i ddiwygio a
gwella'r cais am grant'
'... dealltwriaeth ehangach o ganfyddiadau o
wasanaethau, gan roi sylw i elfennau heriol y dasg
ymchwil, a rhywbeth i feddwl amdano ynghylch
cyfleoedd pellach a chyfleoedd yn y dyfodol'
'Roedd fy nghais yn llwyddiannus, a chyflawnwyd hyn
oherwydd eich cefnogaeth a'ch mewnbwn'

Mae'r gr? p SUPER yn parhau i fod yn fforwm
rheolaidd i holl ymchwilwyr PRIME drafod
prosiectau ymchwil â chyfranwyr cyhoeddus. Mae
SUPER yn cynnal cyfarfodydd chwarterol wyneb i
wyneb ym mis Mehefin, mis Medi, mis Tachwedd a
mis Mawrth. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
cyflwynodd ymchwilwyr amrywiaeth o brosiectau
i'w trafod gydag aelodau'r gr? p.

Hefyd, rhoddir adborth i ymchwilwyr drwy e-bost
rhwng cyfarfodydd. Mae rhai aelodau SUPER wedi
dewis gweithio yn ogystal mewn timau ymchwil fel
cyd-ymgeiswyr a chydweithredwyr ar astudiaethau
a gyllidir. Ar ben hynny, mae cyfranwyr cyhoeddus,
gan gynnwys aelodau SUPER, wedi mynychu
digwyddiadau rhanddeiliaid a gynhaliwyd gan
astudiaethau PRIME - megis prosiect ARRIVE ar
barafeddygon mewn ymarfer cyffredinol; prosiect
PERCH ar barafeddygon mewn cartrefi gofal; a
phrosiect meddygon teulu mewn Adrannau
Argyfwng.

Mae'r pynciau wedi cynnwys: sut i ymgysylltu ag

Roedd y rhain yn gyfleoedd i ystyried agweddau ar

Cyfarfod SUPER

ddatblygu a gweithredu prosiectau o safbwynt
cleifion a gofalwyr. Cafodd y digwyddiadau hyn i
gyd eu trefnu a'u cynnal ar y cyd â'r cyfranwyr
cyhoeddus sy'n ymwneud â'r prosiectau hyn.
Hefyd, mae aelodau SUPER yn rhoi sylwadau ar holl
ddogfennau PRIME sydd at ddefnydd y cyhoedd, ac
yn cyfrannu atynt - gan gynnwys yr adroddiad
blynyddol hwn. Wrth gyfrannu at y ddogfen hon,
awgrymwyd gwybodaeth ychwanegol, ffyrdd o
wella eglurder y testun a ble i gynnwys tablau neu
ffigyrau i gynorthwyo dehongli.
Cynhaliodd SUPER ei gyfarfod blynyddol ym mis
Medi 2019 ac etholwyd Mari James i gadeirio'r
gr? p. Mae'n olynu Roger Morley-Jones, a diolchwyd
yn gynnes iddo am arwain SUPER yn ystod y tair
blynedd flaenorol. Cafodd cyfranogiad y cyhoedd ei
gynnwys yng nghyfarfod blynyddol PRIME ym mis
Tachwedd 2019 mewn sgyrsiau a chyflwyniadau
posteri.
Y cyfrannwr cyhoeddus Jim Fitzgibbon oedd un o'r
siaradwyr gwadd a fu'n arddangos y pecyn gwaith
newydd ar Ofal Lliniarol a Chefnogol. Ymhlith
enillwyr y sesiwn Cyflwyniadau Cyflym, a
gadeiriwyd gan yr aelod cyhoeddus Roger
Morley-Jones, oedd cyflwyniad ar ddull arloesol o
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i gynnwys
ysmygwyr mewn ymchwil.
Bu aelodau SUPER yn cyflwyno un o'r sesiynau
gweithdy o'r enw 'Dim ymchwil amdanom ni
hebom ni: sut mae cynnwys y cyhoedd a chleifion
yn hanfodol mewn ymchwil PRIME'. Hefyd, mae
ymchwilwyr PRIME wedi cael mynediad i fewnbwn
gan y cyhoedd i'w gweithgareddau ymchwil trwy'r
Gymuned Cynnwys y Cyhoedd yng Nghymru, a
gefnogir gan Ganolfan Gymorth Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymru.
Mae cyfranwyr cyhoeddus yn ymwneud â
chynllunio a chyflwyno cynigion ymchwil,
gweithredu astudiaethau ymchwil a lledaenu
canfyddiadau trwy adroddiadau, cyflwyniadau
chyhoeddiadau a baratoir ar y cyd.
Cafodd prosiect HEAR, sy'n ymwneud ag anghenion

13 iechyd ceiswyr lloches a ffoaduriaid, ei gydnabod

Mari James a Roger Morley-Jones
am ei ddull arloesol o gynnwys ac ymgysylltu â
phobl sy'n ceisio lloches yng Nghymru. Enillodd Dr
Ashra Khanom a'i thîm o ymchwilwyr cymheiriaid a
chydweithredwyr cyhoeddus Wobr Cyflawniad
Cynnwys y Cyhoedd 2019.
Cafodd dulliau dylunio astudiaeth a chasglu data ar
gyfer y prosiect arloesol hwn eu harwain yn fanwl
gan brofiadau ceiswyr lloches a sefydliadau'r
trydydd sector a hyfforddodd bobl o gymunedau a
gymerodd ran i weinyddu holiaduron mewn
ieithoedd gwahanol.
Hefyd, ymunodd aelodau cyhoeddus mewn
digwyddiad lledaenu, gan arddangos
canfyddiadau'r astudiaeth i lunwyr polisi ac
ymarferwyr gan gynnwys Prif Swyddog Meddygol
Cymru, Dr Frank Atherton.
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Aelodau SUPER yn llongyfarch Dr Ashra Khanom ar dderbyn
Gwobr Cyflawniad Cynnwys y Cyhoedd 2019

Allbynnau allweddol a chanlyniadau sy'n ymddangos
Canfyddiadau ymchwil allweddol o
ymchwil PRIME a gyhoeddwyd
2019-20:
WP1. Meysydd ymchwil
Dat bl ygu of f eryn asesu gwydnwch t eul uol ar
gyf er ymarf er nyrsio gan ymwel wyr
iechyd/ nyrsys iechyd cyhoeddus
Mae asesu gwydnwch teuluoedd gan ymwelwyr
iechyd/ nyrsys iechyd cyhoeddus yn y DU wedi
dod yn elfen angenrheidiol o fonitro iechyd
teuluoedd a chanlyniadau datblygiadol plant, a
nodi meysydd ar gyfer ymyrraeth. Roedd yr
ymchwil a adroddwyd yma yn rhan o archwiliad
manwl o ddealltwriaeth nyrsys iechyd cyhoeddus
Cymru o wydnwch teuluoedd fel cysyniad sy'n sail
i'w hymarfer.
Arweiniodd hyn at ddatblygu'r Teclyn ac Offeryn
Asesu Gwydnwch Teuluoedd (FRAIT
www.frait.cymru) a phecyn hyfforddiant i'w
ddefnyddio gan nyrsys iechyd cyhoeddus mewn
ymarfer beunyddiol. Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymgorffori FRAIT yn narpariaeth gyffredinol
https://youtu.be/uHg3SydNXAI
gwasanaethau
nyrsio iechyd cyhoeddus yng
Nghymru fel y disgrifir yn Rhaglen Plant Iach
Cymru.
Ail gam astudiaeth FRAIT oedd gwerthuso FRAIT
drwy efelychu gan ddefnyddio cynllun comisiynu
rhithwir o faes peirianneg. Defnyddiwyd
cyfleuster efelychu ymgollol tra-chywir
(Hydra-Minerva) a grwpiau ffocws i brofi prototeip
FRAIT mewn amgylchedd diogel a rheoledig cyn ei
brofi yn y maes.
Mae gwydnwch teuluol fel y'i defnyddir yn FRAIT
yn cynnig cyfraniad gwreiddiol i'r llenyddiaeth
ryngwladol ar ymarfer nyrsio iechyd cyhoeddus.
Mae'n cyfeirio at gefndir damcaniaethol ac
ymarferol nyrsys iechyd cyhoeddus, lle mae'r
ffocws ar wydnwch teuluoedd fel uned sengl
oherwydd rhyngddibyniaeth gymdeithasol
aelodau unigol o'r teulu o fewn yr uned deuluol.
Mae FRAIT yn ystyried cryfderau, adnoddau a
phryderon teuluoedd fel modd o gefnogi
ymddygiad cadarnhaol cynhyrchiol, ac wrth

wneud hynny, mae'n gweithredu pedair egwyddor
ymarfer nyrsio iechyd cyhoeddus yn y DU: sef
chwilio am anghenion iechyd; ysgogi
ymwybyddiaeth o anghenion iechyd; dylanwadu
ar bolisïau sy'n effeithio ar iechyd; a hwyluso
gweithgareddau sy'n gwella iechyd. Mae hyn yn
ail-gysyniadu ymarfer nyrsio iechyd cyhoeddus
yng Nghymru ac mae angen gwaith pellach i nodi'r
materion ymarfer sy'n deillio o newid o'r fath wrth
weithio gyda theuluoedd.

bwysig' gydag unigolion, a chyd-lunio nodau
personol a chynlluniau gweithredu, a chysylltu
pobl ag adnoddau cymunedol.
Ledled Cymru, caiff y cymhlethdod ei waethygu
wrth i'r rhaglenni gwahanol gael eu rheoli gan y
sector iechyd, y sector gofal cymdeithasol, neu
ddarparwyr yn y trydydd sector. Ceir cytundeb
cyfyngedig ar gymhwysedd ym maes rhagnodi
cymdeithasol, ac anghenion a darpariaeth
hyfforddiant ac addysg.

Canfu'r tîm fod datblygu tystiolaeth ymarfer
berthnasol i'w defnyddio gan ymarferwyr yn
heriol. Mae lle i ddefnyddio comisiynu rhithwir
wrth gynnal ymchwil drosi fel hyn i oresgyn rhai
o'r heriau sy'n gysylltiedig â chomisiynu ffisegol.

Oherwydd cymhlethdod trefniadau comisiynu, a
ffocws ar leoliaeth, mae rhagnodi cymdeithasol
wedi datblygu'n organig yng Nghymru i fodloni
anghenion lleol, fel bod gan rolau presennol
ofynion gwahanol o ran sgiliau a graddfeydd
cyflogaeth.

Pontin D, Thomas M, Jones G, O'Kane J, Wilson L,
Dale F, Whitcombe D, Wallace C. Developing a
family resilience assessment tool for health
visiting/ public health nursing practice using
virtual commissioning, high-fidelity simulation
and focus groups. Journal of Child Health Care,
July 2019,
https:/ / doi.org/ 10.1177/ 1367493519864743

O ganlyniad, ni chafwyd consensws ar yr
anghenion dysgu gofynnol i ddangos
cymhwysedd.
Diben yr astudiaeth hon oedd datblygu
fframwaith cysyniadol ar gyfer anghenion addysg
a hyfforddiant rhagnodi cymdeithasol yng
Nghymru, y gallai comisiynwyr a darparwyr ei
ddefnyddio i ddatblygu cwricwla a fframweithiau
asesu cymhwysedd ym maes rhagnodi
cymdeithasol, ni waeth beth fo'r awdurdod
cyflogi.

Def nyddio dul l iau consensws i ddat bl ygu
Ff ramwait h Anghenion Dysgu Rhagnodi
Cymdeit hasol ar gyf er ymarf erwyr yng Nghymru
Mae rhagnodi cymdeithasol yn ?broses i helpu
pobl i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu
bywydau ac yn eu cymunedau trwy gysylltu pobl â
gwirfoddolwyr, gweithgareddau, grwpiau
gwirfoddol a chymunedol a gwasanaethau
cyhoeddus.' Ei ddiben yw gwella lles unigolion a
chefnogi pobl i gymryd mwy o reolaeth dros eu
bywydau trwy fynd i'r afael â'r cyd-destun
bio-seicogymdeithasol ac amgylcheddol. Mae
rhagnodi cymdeithasol yn cael ei weithredu'n
eang ledled Cymru. Mae iechyd a gofal
cymdeithasol wedi'u datganoli i Lywodraeth
Cymru (LlC), ac mae LlC wedi comisiynu cynlluniau
peilot ar gyfer rhagnodi cymdeithasol mewn
gwasanaethau atal ac ymyrraeth gynnar ym maes
iechyd meddwl.

Dyma'r astudiaeth gyntaf yn y DU i archwilio'r
anghenion dysgu a nodir gan ragnodwyr
cymdeithasol. Roedd defnyddio dau ddull
consensws gwahanol yn galluogi rhagnodwyr
cymdeithasol sy'n wasgaredig yn ddaearyddol i
ymgysylltu â'r astudiaeth.
Defnyddir y Fframwaith Anghenion Dysgu
Rhagnodi Cymdeithasol i lywio'r gwaith o
gomisiynu a datgomisiynu addysg a hyfforddiant i
bobl sy'n darparu rhagnodi cymdeithasol yng
Nghymru.
Mae'n bosibl y bydd ymchwil yn y dyfodol yn
dymuno gwerthuso'r broses o weithredu
hyfforddiant, canolbwyntio ar amseroldeb
anghenion hyfforddiant ac ymchwilio i'r fformat a
ffefrir gan ragnodwyr cymdeithasol ar gyfer
derbyn yr hyfforddiant hwn.

Defnyddir nifer o fodelau rhagnodi cymdeithasol
yng Nghymru. Mae'r rhan fwyaf yn ymwneud â
phractis meddyg teulu neu weithiwr cymorth yn y
gymuned yn cael 'sgwrs ynghylch beth sy'n
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Datblygwyd fideo i rannu canlyniadau astudiaeth
PENDERFYNIAD yn gyhoeddus
https://youtu.be/uHg3SydNXAI
Wallace C, Elliott M, Thomas S, et al (2020) Using
consensus methods to develop a Social
Prescribing Learning Needs Framework for
practitioners in Wales. Perspectives in Public
Health. doi.org/ 10.1177/ 1757913919897946

WP2: Gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn
Canfyddiadau pobl ifanc ynghylch rhwystrau a'r
hyn sy'n hwyluso wrth Wneud Penderfyniadau ar
y Cyd
Yn aml, mae pobl ifanc sy'n byw â chyflyrau
hirdymor yn teimlo eu bod yn cael eu gadael allan
o drafodaethau a phenderfyniadau â gweithwyr
proffesiynol gofal iechyd, sy'n gallu rhoi'r argraff
iddynt nad yw eu barn yn bwysig.
Yn aml, mae ymchwil ynghylch gwneud
penderfyniadau yn ystod cyfarfodydd clinigol yn
methu â chynrychioli safbwyntiau pobl ifanc.
Mae'r astudiaeth hon yn archwilio canfyddiadau a
phrofiadau pobl ifanc, gan ganolbwyntio ar nodi'r
rhwystrau canfyddedig, a'r hyn sy'n hwyluso, wrth
gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau ar y
cyd.
Cafodd pobl ifanc â chyflyrau hirdymor eu
recriwtio mewn clinigau endocrinoleg,
rhewmatoleg, niwroleg, ac arenneg, a'u cyfweld.
Nododd y tîm bedair thema gyffredinol a naw
is-thema sy'n disgrifio rhwystrau a'r hyn sy'n
hwyluso mewn perthynas â gwneud
penderfyniadau ar y cyd. Mae angen i bobl ifanc

deimlo bod eu cyfraniad yn cael ei gefnogi gan
rieni a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, bod
eu cyfraniad i'r broses o wneud penderfyniadau
yn bwysig ac y bydd yn arwain at ganlyniad
cadarnhaol.
Yn aml, mae pobl ifanc yn teimlo bod ganddynt
hawl i gymryd rhan mewn penderfyniadau sy'n
effeithio arnynt, ond yn teimlo hefyd bod
cyfraniadau'r oedolion i'r penderfyniadau yn cael
eu hystyried yn fwy gwerthfawr.
Mae angen i bobl ifanc deimlo bod ganddynt y
gallu i gymryd rhan, o ran gallu deall a phrosesu
gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael a gofyn
cwestiynau priodol.
Mae'r gwaith hwn yn amlygu nifer o ffyrdd y gellir
hwyluso gwneud penderfyniadau ar y cyd rhwng
ymarferwyr gofal iechyd a phobl ifanc â chyflyrau
hirdymor. Mae nodi anghenion pobl ifanc â
chyflyrau hirdymor yn angenrheidiol er mwyn
optimeiddio'r broses o wneud penderfyniadau ar
y cyd a'u cefnogi yn ystod ymgynghoriadau gofal
iechyd.
Jordan A, Joseph-Williams N, Edwards A,
Holland-Hart D, Wood F. ?I?d like to have more of a
say because it?s my body?: Adolescents?
perceptions around barriers and facilitators to
Shared Decision Making. J. Adolesc. Health, 2019,
https:/ / doi.org/ 10.1016/ j.jadohealth.2019.05.024
Gwneud penderfyniadau procsi ar gyfer ymchwil
sy'n cynnwys oedolion nad yw'r galluedd
ganddynt i gydsynio
Mae ymchwil i ddementia a chyflyrau eraill sy'n
gysylltiedig â namau gwybyddol yn hanfodol, ond
mae cynnal ymchwil â phoblogaethau nad yw'r
galluedd ganddynt i gydsynio yn cynnwys nifer o
heriau moesegol, cyfreithiol ac ymarferol.
Yng Nghymru a Lloegr, gall aelodau teulu
weithredu fel ymgynghorai neu gynrychiolydd
cyfreithiol ar ran rhywun nad yw'r galluedd
ganddynt. Fodd bynnag, mae prinder ymchwil
ynghylch sut mae aelodau teulu yn gwneud
penderfyniadau ynghylch cymryd rhan mewn
ymchwil. Nod yr astudiaeth hon oedd archwilio
profiadau aelodau teulu o wneud penderfyniadau
procsi ar gyfer ymchwil. Gallai deall sut y gwneir
penderfyniadau procsi arwain at ymyriadau i
gefnogi cynnwys, mewn ymchwil, mwy o unigolion
sydd â nam ar eu gallu i wneud penderfyniadau.

Cynhaliodd yr ymchwilwyr ddadansoddiad
thematig o gyfweliadau lled-strwythuredig â
sampl bwriadus o 17 o aelodau teulu a oedd â
phrofiad fel dirprwy ar gyfer gwneud
penderfyniadau ynghylch cymryd rhan mewn
ymchwil, gan gynnwys rhai a oedd wedi cytuno i
gymryd rhan a rhai a wrthododd. Canfu'r
astudiaeth fod gwneud penderfyniadau procsi ar
gyfer ymchwil yn broses gymhleth gyda haenau
cydblethedig o wneud penderfyniadau. Gall
penderfyniadau fod yn broblematig i rai
dirprwyon a allai elwa ar gymorth wrth wneud
penderfyniad gwybodus am gymryd rhan mewn
ymchwil ar ran aelod o'r teulu.

gefnogi cyfranogiad ac ymgysylltiad mewn
ymchwil sy'n berthnasol i bandemig.

Shepherd V, Hood K, Sheehan M, Griffiths M,
Wood F. ?It?s a tough decision?: a qualitative study
of proxy decision-making for research involving
adults who lack capacity to consent in UK, Age
and Ageing, 48:6, 2019, 903?909
https:/ / doi.org/ 10.1093/ ageing/ afz115

Mae canllawiau clinigol yn argymell o leiaf 7
diwrnod o driniaeth wrthfiotig ar gyfer dynion h?n
sydd â haint y llwybr wrinol (UTI). Gall fod
manteision posibl i gleifion, gwasanaethau iechyd
a stiwardiaeth wrthficrobaidd pe bai triniaeth
wrthfiotig fyrrach yn arwain at ganlyniadau tebyg.

Gobat N, Butler CC, Mollison J, et al. What the
public think about participation in medical
research during an influenza pandemic: an
international cross-sectional survey. Public Health.
2019; 177: 80-94.
https:/ / doi.org/ 10.1016/ j.puhe.2019.07.005

Effaith hyd triniaeth wrthfiotig ar ganlyniadau
ymhlith dynion h?n yr amheuir eu bod â haint y
llwybr wrinol

Ein nod oedd penderfynu a ellid lleihau hyd y
driniaeth drwy amcangyfrif y risg o ganlyniadau
niweidiol fesul presgripsiynau ar gyfer cyfnodau
gwahanol o amser.

WP3. Heintiau ac ymwrthedd
gwrthficrobaidd

Dangoswyd gennym, am y tro cyntaf, ymhlith
dynion h?n sy'n ceisio gofal sylfaenol ar gyfer
haint y llwybr wrinol, fod triniaeth wrthfiotig am
gyfnod o 3 diwrnod yn gysylltiedig â chynnydd o
52% yn y tebygolrwydd o ymgynghori a chael
presgripsiwn drachefn, a allai awgrymu methiant
yn y driniaeth neu ailheintiad, ond nid oedd hyn
yn gysylltiedig â thebygolrwydd uwch o fynd i'r
ysbyty neu farwolaeth mewn cysylltiad â haint y
llwybr wrinol.

Yr hyn y mae'r cyhoedd yn ei feddwl am gymryd
rhan mewn ymchwil feddygol yn ystod pandemig
ffliw: arolwg trawstoriadol rhyngwladol
Mae'r cyhoedd a chleifion yn brif gyfranwyr ac yn
fuddiolwyr ymchwil clinigol sy'n berthnasol i
bandemig. Fodd bynnag, nid yw eu safbwyntiau
ynghylch cymryd rhan mewn ymchwil yn ystod
pandemig wedi'u hastudio'n systematig. Ein nod
oedd deall barn y cyhoedd ynghylch cymryd rhan
mewn ymchwil clinigol yn ystod pandemig ffliw
damcaniaethol.

https://www.prepare-europe.eu/Portals/0/Documents/
Publications/PREPARE_Public_Consultation_FINALedit.pdf

https:/ / doi.org/ 10.1002/ pds.4791

Hefyd, dangosom am y tro cyntaf fod cysylltiad
rhwng triniaeth am gyfnod o 3 diwrnod, a
gostyngiad o 38% yn y tebygolrwydd o fynd i'r
ysbyty oherwydd anaf acíwt i'r arennau.

Buom yn arolygu barn samplau sy'n genedlaethol
gynrychiadol o bobl yng Ngwlad Belg, Gwlad Pwyl,
Sbaen, Iwerddon, y Deyrnas Unedig, Canada,
Awstralia a Seland Newydd, gan ddefnyddio
offeryn sy'n seiliedig ar senarios yn ystod tymor
ffliw rhanbarthol 2017. Cynhaliwyd
dadansoddiadau disgrifiadol a dadansoddiadau
atchweliad.

Mae ein canfyddiadau'n awgrymu y gallai fod yn
bosibl i leihau hyd triniaeth wrthfiotig yn ddiogel i
3 diwrnod ar gyfer dynion h?n sy'n ceisio gofal
sylfaenol ar gyfer haint y llwybr wrinol.
I gleifion, gallai triniaeth am gyfnod byrrach olygu
ymlyniad gwell a llai o sgil-effeithiau.
Ahmed H, Farewell D, Francis NA, et al. Impact of
antibiotic treatment duration on outcomes in
older men with suspected urinary tract infection:
Retrospective cohort study. Pharmacoepidemiol
Drug Saf. 2019; 28: 857? 866.

Mae ein hastudiaeth yn dangos cefnogaeth
gyhoeddus bresennol i ymchwil clinigol sy'n
berthnasol i bandemig. Mae gwybodaeth a
mentrau pwrpasol i hyrwyddo llythrennedd mewn
ymchwil ac i gynnal ymddiriedaeth yn ofynnol i
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Body text

ysgyfaint) ac sy'n byw mewn ardaloedd
difreintiedig iawn - yn fwy tebygol o ohirio
cyflwyno symptomau.
Nod yr astudiaeth ansoddol hon oedd deall y
dylanwadau ar gyflwyniad cynnar â symptomau
canser yr ysgyfaint mewn unigolion risg uchel a
dewisiadau o ran ymyriadau.
Defnyddiodd yr ymchwilwyr gyfweliadau
ansoddol lled-strwythuredig a grwpiau ffocws ag
unigolion risg uchel a nodwyd mewn saith practis
meddyg teulu mewn ardaloedd o amddifadedd
economaidd-gymdeithasol, a rhanddeiliaid lleol
(gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a
phartneriaid cymunedol) i archwilio canfyddiadau
o symptomau yn ymwneud â'r ysgyfaint ac
ymddygiad o ran ceisio cymorth, a dewisiadau o
ran ymyriadau i hyrwyddo cyflwyno'n gynnar â
symptomau canser yr ysgyfaint.
Daethant i'r casgliad bod diffyg hawl canfyddedig
i wasanaethau iechyd, a bywydau cymhleth, yn
hwyluso osgoi adnabod a chyflwyno symptomau
canser yr ysgyfaint.

PACE https://youtu.be/AtZ7bnbpoNk

Profion Protein C-Adweithiol i Lywio Rhagnodi
Gwrthfiotigau ar gyfer Gwaethygiadau Clefyd
Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD)
Mae dros filiwn o bobl yn y DU wedi'u heffeithio
gan COPD, sef cyflwr ar yr ysgyfaint sy'n
gysylltiedig ag ysmygu a llygryddion
amgylcheddol eraill.
Yn aml, mae pobl sy'n byw â'r cyflwr yn profi
gwaethygiadau, neu fflamychiadau, a phan fydd
hyn yn digwydd, rhagnodir gwrthfiotigau i dri o
bob pedwar claf. Fodd bynnag, nid heintiau
bacteriol sy'n achosi dwy ran o dair o'r
fflamychiadau hyn, ac yn aml, nid yw
gwrthfiotigau o unrhyw fudd i'r claf.
Darparwyr gofal sylfaenol sy'n gyfrifol am y rhan
fwyaf o bresgripsiynau gwrthfiotig, ac mae'r nifer
uchaf o bresgripsiynau o'r fath yn cael eu rhoi gan
feddygon teulu.
Mae rheswm dros gredu y gellid osgoi llawer o'r
presgripsiynau hyn. Gall defnydd diangen o
wrthfiotigau achosi ymwrthedd gwrthficrobaidd,
mae'n gwastraffu adnoddau, mae'n gallu achosi
effeithiau niweidiol, ac mae'n effeithio'n negyddol
ar ficrobïom cleifion.

Mae gan ymyriadau yn y gymuned y potensial i
rymuso poblogaethau difreintiedig i geisio
cymorth meddygol ar gyfer symptomau'r
ysgyfaint.

Mae prawf pigiad bys yn gallu mesur faint o
brotein C-adweithiol (CRP) sy'n bresennol - sef
dynodwr llid sy'n cynyddu'n gyflym yn y gwaed
mewn ymateb i heintiau difrifol. Mae'n
ymddangos nad yw triniaeth wrthfiotig o lawer o
fudd i bobl sy'n profi fflamychiad COPD ac sydd â
lefel isel o brotein C-adweithiol yn eu gwaed.

Roedd yr astudiaeth hon yn wahanol o ran
ymgysylltu â phoblogaeth risg uchel er mwyn cael
dealltwriaeth fanwl o'r dylanwadau cyd-destunol
ehangach mewn perthynas â chyflwyno symptom
canser yr ysgyfaint.

Dangosodd y tîm fod defnyddio prawf gwaed
pigiad bys ar gyfer protein C-adweithiol yn arwain
at 20% yn llai o bobl yn defnyddio gwrthfiotigau
ar gyfer fflamychiadau COPD.

Cafodd canfyddiadau'r astudiaeth hon sylw yn
adroddiad Cynghrair Canser yr Ysgyfaint y DU

Mae'n bwysig nodi na chafodd y gostyngiad hwn
yn y defnydd o wrthfiotigau effaith negyddol ar
wellhad cleifion yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl
eu hymgynghoriad yn eu meddygfa, nac ar eu lles
neu eu defnydd o wasanaethau gofal iechyd dros
y chwe mis dilynol.

McCutchan G, Hiscock J, Hood K, Murchie P, Neal
R, Newton G, Thomas S, Thomas AM, Brain K.
Engaging high-risk groups in early lung cancer
diagnosis: a qualitative study of symptom
presentation and intervention preferences
amongst the UK?s most deprived communities.
BMJ Open 2019;9:e025902.
http:/ / dx.doi.org/ 10.1136/ bmjopen-2018-025902

WP4. Sgrinio, atal a diagnosismewn gofal
sylfaenol
Ymgysylltu â grwpiau risg uchel mewn diagnosis
cynnar o ganser yr ysgyfaint

Ymyriadau ymddygiadol ar gyfer rhoi'r gorau i
ysmygu ymhlith ysmygwyr h?n o gefndiroedd
difreintiedig

Mae pobl sydd â risg uchel o gael canser yr
ysgyfaint - sef ysmygwyr presennol/ cyn
ysmygwyr, dros 40 oed, â chydafiachedd difrifol
yn yr ysgyfaint (h.y. clefyd rhwystrol cronig yr

Ysmygu yw prif achos marwolaethau a chlefydau
ledled y byd ac mae data'n dangos bod tua 7.4
miliwn o oedolion sy'n ysmygu sigaréts yn y DU.
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Mae 26 y cant o ysmygwyr yn y DU yn 50 oed
neu'n h?n; mae'r unigolion hyn yn tueddu i fod â
hanes hirsefydlog o ysmygu, yn aml maent yn dod
o gymunedau difreintiedig ac maent yn
boblogaeth sy'n debygol o fod yn gymwys ar gyfer
sgrinio'r ysgyfaint yn y dyfodol.
Mae'r cysylltiadau rhwng y nifer o bobl sy'n
ysmygu, gr? p economaidd-gymdeithasol ac
amrywiaeth o ganlyniadau clefydau cronig, gan
gynnwys canser yr ysgyfaint, wedi hen sefydlu,
gyda chyfraddau ysmygu uwch a mwy o achosion
o ganser yr ysgyfaint a marwolaethau ymhlith
pobl sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig.
Yr adolygiad systematig hwn yw'r cyntaf i
archwilio dylanwad ymyriadau ymddygiadol er
mwyn rhoi'r gorau i ysmygu ymhlith poblogaeth
h?n, ddifreintiedig.
Mae'n dangos y potensial ar gyfer ymyriadau
aml-ddull pwrpasol i roi'r gorau i ysmygu ar gyfer
ysmygwyr h?n, difreintiedig, y gellir eu sefydlu
mewn cymunedau difreintiedig.
Gyda'r posibilrwydd o sgrinio ar gyfer canser yr
ysgyfaint yn cael ei weithredu yn y DU ac yn
Ewrop yn y dyfodol agos, mae'r ymchwil hwn yn
ychwanegu at y sylfaen dystiolaeth o ran
ymyriadau rhoi'r gorau i ysmygu addawol ar gyfer
poblogaethau h?n, difreintiedig a fydd yn elwa
fwyaf ar sgrinio'r ysgyfaint a chymorth integredig i
roi'r gorau i ysmygu.
Smith P, Poole R, Mann M, Nelson A, Moore G,
Brain K. Systematic review of behavioural smoking
cessation interventions for older smokers from
deprived backgrounds. BMJ Open
2019;9:e032727.
http:/ / dx.doi.org/ 10.1136/ bmjopen-2019-032727

WP5. Gofal brys, gofal heb ei drefnu a gofal
cyn mynd i'r ysbyty
Analgesia Cyflym ar gyfer Amhariad ar y Glun cyn
Cyrraedd yr Ysbyty (RAPID): canfyddiadau
astudiaeth ddichonoldeb ar hap
Mae torasgwrn clun yn anaf cyffredin, poenus
iawn, sy'n effeithio'n arbennig ar bobl oedrannus
sy'n agored i niwed.
Mae torri clun yn arwain at fwy o dderbyniadau i
wardiau trawma orthopedig nag unrhyw anaf arall,
ac mae cleifion mewnol yn aros yn yr ysbyty am
21 diwrnod ar gyfartaledd, sy'n cyfrif am 2.5% o'r

holl welyau ysbyty.
Wrth reoli torasgwrn clun, mae'n anodd lleddfu
poen yn effeithiol cyn cyrraedd yr ysbyty heb y
risg o sgil-effeithiau.
Er bod adrannau achosion brys yn defnyddio bloc
compartment fascia iliaca (FICB) fel mater o drefn,
ychydig iawn o werthuso a fu o'i ddefnydd gan
barafeddygon cyn cyrraedd yr ysbyty.
Ein nod oedd asesu p'un ai oedd hap-dreial
aml-ganolfan i werthuso FICB yn ddichonadwy.
Defnyddiodd parafeddygon gwirfoddol gardiau
crafu i ddyrannu cleifion â thorasgwrn clun ar hap
rhwng FICB a lleddfu poen yn y modd arferol.
Hefyd, mesurom ddigwyddiadau niweidiol, costau,
diagnosis terfynol, hyd arhosiad yn yr ysbyty,
sgorau poen ac ansawdd y gofal, a chasglom
ddata ansoddol ynghylch derbynioldeb ymhlith
cleifion mewn cyfweliadau, ac ymhlith
parafeddygon mewn grwpiau ffocws.
Roeddem wedi nodi meini prawf ymlaen llaw ar
gyfer penderfynu a ddylid symud ymlaen i dreial
llawn yn seiliedig ar recriwtio parafeddygon a
chleifion, darparu FICB, adalw data canlyniadau,
diogelwch, derbynioldeb a chywirdeb diagnostig
torasgwrn clun.
Wrth i wrthbwyso barhau, bwriadwn gynnal treial
llawn aml-ganolfan i brofi effeithiolrwydd clinigol
a chost-effeithiolrwydd FICB a weithredir gan
barafeddygon yn y man y digwyddodd y
torasgwrn clun.
Jones JK, Evans BA, Fegan G, et al. Rapid Analgesia
for Prehospital hip Disruption (RAPID): findings
from a randomised feasibility study. Pilot and
Feasibility Studies, 2019;5:77.
https:/ / doi.org/ 10.1186/ s40814-019-0454-1

Beth mae gwasanaethau ambiwlans brys yn ei
wneud i fodloni anghenion pobl sy'n galw'n aml?
Mae gwasanaethau ambiwlans brys yn rhan
annatod o ddarparu gwasanaeth i bobl sydd â
chyflyrau iechyd brys heb eu cynllunio sy'n
bygwth bywyd. Fodd bynnag, mae defnydd uchel
o'r gwasanaeth gan leiafrif bach o gleifion yn
bryder.
Ein hamcanion oedd disgrifio: polisïau neu
lwybrau lleol ac ar draws y gwasanaeth ar gyfer

pobl a ddosbarthwyd fel Galwyr Aml; cyfaint y
galwadau; a chanlyniadau unrhyw archwiliad neu
werthusiad.
Cynhaliom arolwg cenedlaethol o ymarfer
presennol yn y gwasanaethau ambiwlans mewn
perthynas â rheoli pobl sy'n galw'r gwasanaeth
ambiwlans brys yn aml, gan ddefnyddio holiadur
strwythuredig i'w lenwi drwy e-bost a
chyfweliadau dros y ffôn. Dadansoddom yr
ymatebion gan ddefnyddio dull disgrifiadol a
thematig.
Gwelsom fod gwasanaethau ambiwlans o dan
bwysau i fodloni amseroedd ymateb heriol ar
gyfer cleifion sydd angen gofal dwys.
Mae tensiynau'n amlwg yn narpariaeth gofal i
gleifion sydd ag anghenion cymhleth ac sy'n
galw'n aml.
Gall dulliau amlddisgyblaethol o reoli achosion
helpu i ddarparu'r gofal priodol, a lleihau'r galw ar
wasanaethau brys.
Snooks HA, Khanom A, Cole R, Edwards A, Edwards
BM, Evans BA, Foster T, Fothergill RT, Gripper CP,
Hampton C, John A, Petterson R, Porter A, Rosser A,
Scott J. What are emergency ambulance services
doing to meet the needs of people who call
frequently? A national survey of current practice
in the United Kingdom. BMCEmergMed 19, 82
(2019)
https:/ / doi.org/ 10.1186/ s12873-019-0297-3

gymuned, a sut y gellir gwneud y mwyaf o'r
manteision posibl.
Dim ond ychydig o lenyddiaeth a ganfuom
ynghylch cofnodion iechyd electronig. Dim ond
hanner y gwasanaethau ambiwlans yn y DU oedd
yn defnyddio cofnodion iechyd electronig ar adeg
casglu'r data, ac roedd amrywiaeth sylweddol o
ran caledwedd a meddalwedd a rhywfaint o
ddychwelyd at ddefnyddio cofnodion papur wrth i
wasanaethau drosglwyddo rhwng systemau.

Cofnodion Iechyd Electronig mewn Ambiwlansys:
Astudiaeth Dulliau Lluosog ar gyfer Cofnodion
Iechyd Electronig mewn Ambiwlansys
Mae gan y gwasanaethau ambiwlans rôl hanfodol
yn y newid tuag at ddarparu gofal iechyd y tu
allan i ysbytai, pan fo hyn yn well i gleifion, trwy
gynnig dewisiadau amgen yn hytrach na
throsglwyddo i'r adran achosion brys.

Mae gwireddu holl fanteision cofnodion iechyd
electronig yn gofyn am ymgysylltiad â rhannau
eraill o'r economi iechyd lleol ac ymdrin ag
amrywiadau rhwng darparwyr, a heriau
rhyngweithredu.

Gall cyflwyno technoleg gwybodaeth mewn
gwasanaethau ambiwlans i gasglu, dehongli,
storio a throsglwyddo data cleifion yn electronig
gefnogi gofal y tu allan i'r ysbyty.

Mae clinigwyr a rheolwyr data, a phobl sy'n
gweithio mewn rhannau gwahanol o'r economi
iechyd, yn debygol o ddymuno cael pethau
gwahanol iawn o set ddata, ac mae angen eu
cyflwyno â'r wybodaeth y mae arnynt ei hangen
yn unig.

Ein nod oedd deall sut y gellir gweithredu
cofnodion iechyd electronig yn y ffordd fwyaf
effeithiol mewn cyd-destun cyn cyrraedd yr
ysbyty er mwyn cefnogi newid diogel ac effeithiol
i ffwrdd oddi wrth ofal acíwt a thuag at gofal yn y
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WP6. Diogelwch cleifion
Nodi 'niwed y gellir ei osgoi' mewn ymarfer teulu
Mae niwed sy'n gysylltiedig â gofal iechyd yn
fygythiad a gydnabyddir yn rhyngwladol i iechyd a
lles y cyhoedd.
Mae newid byd-eang ar waith tuag at systemau
gofal iechyd a arweinir gan ofal sylfaenol, ac mae
gwledydd fel y Deyrnas Unedig yn dangos y gellir
darparu dros 90% o ddarpariaeth gofal mewn
lleoliadau triniaethau dydd.
Wrth i wledydd eraill drosglwyddo i efelychu'n
bennaf y rhai sydd â modelau gofal sy'n seiliedig
ar ymarfer teulu estynedig, mae angen
dealltwriaeth glir o niwed y gellir ei osgoi er mwyn
galluogi systemau gofal iechyd i nodi a dysgu o'r
digwyddiadau mwyaf difrifol a'r ffactorau
cyfrannol sy'n agored i ymyrraeth.
Daeth adolygiad systematig diweddar a oedd yn
ymchwilio i amlder a baich niwed mewn ymarfer
teulu i'r casgliad bod 2?3% o achosion o ofal
sylfaenol yn cynnwys camgymeriad sy'n
gysylltiedig â gofal iechyd, ac mae tua un o bob
25 o'r rhain yn arwain at niwed sylweddol sy'n
cael effaith sylweddol ar les cleifion.
Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi cydnabod bod
angen datblygu diffiniadau safonol ar gyfer
terminoleg graidd er mwyn gallu nodi niwed sy'n
gysylltiedig â gofal iechyd mewn gofal sylfaenol, a
galluogi cymariaethau ar draws lleoliadau,
gwledydd a thros gyfnodau o amser. Ein nod oedd
cael diffiniad o ?niwed y gellir ei osgoi? i'w
ddefnyddio mewn astudiaethau arsylwadol yn y
dyfodol mewn ymarfer teulu.
O'n dadansoddiad o senarios niwed y gellir eu
hosgoi, lluniom ddiffiniad o niwed y gellir ei osgoi
yng nghyd-destun ymarfer teulu.
Mae gan hyn y potensial i gefnogi ymchwilwyr ac
ymarferwyr i egluro cwmpas yr ymchwiliad sydd
ei angen i bennu amlder a baich ymarfer teulu
anniogel.
Hefyd, mae'n galluogi cymhariaeth ryngwladol o
ran canfyddiadau a ddylai gyflymu'r broses o
ddysgu er mwyn cynllunio a gweithredu
ymyriadau i wella diogelwch cleifion ar draws
ystod o gyd-destunau ymarfer teulu ac
amgylchiadau economaidd.
Carson-Stevens A, Campbell S, et al. Identifying
'avoidable harm' in family practice: A RAND/ UCLA
Appropriateness Method consensus study. BMC
FamPract20, 134 (2019) doi.org/10.1186/s12875-019-0990-z

nghyfnod olaf bywyd.

yn y geg a ddarperir yn yr ysgol ar gyfer plant.

Prin yw'r dystiolaeth sydd ar gael ar ddiogelwch
cynllunio gofal ymlaen llaw. Mae'r astudiaeth hon
yn nodweddu ac yn archwilio digwyddiadau yn
ymwneud â diogelwch cleifion sy'n deillio o
brosesau cynllunio gofal ymlaen llaw yng
nghyfnod olaf bywyd.

Roedd y cyfranogwyr yn blant 6-9 oed, eu rhieni,
staff clinigol a staff ysgolion. Ymyriadau:
Rhoddwyd triniaeth farnais fflworid neu driniaeth
selio tyllau yn y geg i blant rhwng 6 a 9 oed am 36
mis, gan wasanaeth deintyddol cymunedol mewn
ysgol.

Mae'r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a
Dysgu yn casglu adroddiadau ar ddigwyddiadau
yn ymwneud â diogelwch cleifion ledled Cymru a
Lloegr.

Ailadroddwyd y driniaeth farnais fflworid bob 6
mis; rhoddwyd y driniaeth selio tyllau yn y geg
unwaith ar gyfer y cilddannedd parhaol cyntaf,
gan ailadrodd yn ôl y gofyn.

Defnyddiwyd dulliau cymysg, gan gyfuno codio
data strwythuredig, a dadansoddiadau
archwiliadol a thematig, i ddisgrifio digwyddiadau,
achosion sylfaenol a chanlyniadau, a nodi
meysydd i'w gwella.

Yn ein cyfweliadau â phlant ychydig ddyddiau ar
ôl iddynt dderbyn triniaeth, nodwyd ychydig iawn
o wahaniaeth o ran dewis; roedd derbynioldeb
bryd hynny'n cael ei yrru gan ffactorau fel yr hwyl
ymweld â'r 'fan' (h.y. uned ddeintyddol symudol) a
derbyn "sticer" (gweler isod) yn hytrach na'r
driniaeth benodol a dderbyniwyd.

Mae'r dadansoddiad cenedlaethol hwn yn nodi
pryderon a chwestiynau blaenoriaethol ynghylch
a yw'n bosibl datblygu ymyriadau system cryf i
sicrhau diogelwch ac ansawdd mewn cynllunio
gofal ymlaen llaw heb welliant sylweddol mewn
materion sy'n ddibynnol ar bobl mewn rhaglenni
cymdeithasol fel cynllunio gofal ymlaen llaw.

Roedd cyfweliadau â rhieni, clinigwyr a staff
ysgolion yn dangos ei bod yn dderbyniol iawn i
ddarparu'r math hwn o ymyrraeth mewn ysgol;
gallai hyn fod yn rhannol oherwydd bod y
triniaethau wedi'u darparu gan wasanaeth
deintyddol cymunedol sefydledig sy'n
canolbwyntio ar y plentyn, a gyflawnodd y treial
clinigol.

Dylai gwaith pellach ganolbwyntio ar fesur effaith
gweithgareddau gwella sy'n targedu elfennau o
gynllunio gofal ymlaen llaw sy'n ddibynnol ar bobl
ac elfennau systemau er mwyn gwella diogelwch
gofal i gleifion yng nghyfnod olaf bywyd.

Canfu'n astudiaeth fod darparu triniaethau ataliol
farnais fflworid a selio tyllau yn y geg, mewn
lleoliad ysgol, yn dderbyniol iawn yn gyffredinol.

Mae ein canfyddiadau'n cwestiynu p'un ai yw'n
bosibl datblygu ymyriadau system cryf i sicrhau
diogelwch ac ansawdd mewn cynllunio gofal
ymlaen llaw heb welliant sylweddol mewn
materion sy'n ddibynnol ar bobl megis
dealltwriaeth cleifion, gofalwyr a gweithwyr
proffesiynol o gynllunio gofal ymlaen llaw a
chywirdeb gweithredu gofal a gynlluniwyd ymlaen
llaw.

Morgan-Trimmer S, Chadwick BL, et al. The
acceptability of fluoride varnish and fissure
sealant treatments in children aged 6-9 delivered
in a school setting. 2019 Community Dent. Health
36(1):33-38. DOI: 10.1922/CDH_4263Morgan-Trimmer06
Clywed lleisiau pawb: ymgysylltu a chynnwys
ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn astudiaeth
HEAR

Dylid archwilio cyflawni hyn mewn cyd-destunau
lleol ochr yn ochr â datblygu systemau ar gyfer
cofnodi a chael mynediad i ddogfennau cynllunio
gofal ymlaen llaw fel bod ansawdd yn ogystal ag
amlder y defnydd o gynllunio gofal ymlaen llaw
yn gwella.

Mae nifer y ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng
Nghymru yn cynyddu, ond ychydig iawn a
wyddom am eu profiadau gofal iechyd. Mae tîm o
ymchwilwyr PRIME o Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Abertawe wedi gweithio gyda cheiswyr lloches a
ffoaduriaid, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r
trydydd sector yn astudiaeth HEAR: Profiadau
Iechyd Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid yng
Nghymru, gan ymchwilio i brofiadau iechyd, lles a
gofal iechyd ceiswyr lloches a ffoaduriaid sy'n
oedolion yng Nghymru.

Mae angen gwerthuso mentrau cynllunio gofal
ymlaen llaw yn drylwyr, gan ledaenu'r canlyniadau
er mwyn sicrhau y gellir ailadrodd ac addasu'r
modelau mwyaf diogel, o'r ansawdd uchaf a
mwyaf effeithiol ar gyfer cyd-destunau lleol.

WP7. Lechyd y Geg a gofal deintyddol
sylfaenol

Digwyddiadau yn ymwneud â diogelwch cleifion
wrth gynllunio gofal ymlaen llaw ar gyfer salwch
difrifol

Derbynioldeb triniaeth farnais fflworid a
thriniaeth selio tyllau yn y geg a ddarperir yn yr
ysgol ar gyfer plant 6-9 oed

Mae cynllunio gofal ymlaen llaw yn hanfodol ar
gyfer gofal sy'n canolbwyntio ar y claf yng

Nod yr astudiaeth hon oedd asesu derbynioldeb
triniaeth farnais fflworid a thriniaeth selio tyllau

18

Casglodd yr astudiaeth dulliau cymysg hon
wybodaeth o 210 o holiaduron; ac wyth gr? p
ffocws â 57 o gyfranogwyr sy'n geiswyr lloches a
ffoaduriaid; a chyfweliadau ar y ffôn â 32 o
weithwyr proffesiynol iechyd a gofal, er mwyn
casglu darlun cyflawn o'r hyn sydd wedi helpu
neu wedi rhwystro'r gr? p cleifion hwn o ran cael
gofal iechyd, a'r profiad o dderbyn a darparu
gofal.

Cafodd ymgysylltiad yn astudiaeth HEAR ei
sefydlu o'r cychwyn cyntaf. Roedd dau aelod lleyg
o'r gymuned sy'n ceisio lloches wedi ymuno â'r
tîm ymchwil fel aelodau Cyhoeddus ac aelodau
Cynnwys Cleifion.
Roeddent yn rhoi dealltwriaeth werthfawr ar sut y
gallem sicrhau ein bod yn gallu cynnwys data gan
gynifer o gyfranogwyr â phosibl o bob rhan o'r
boblogaeth amrywiol hon, a'n harwain ar faterion
sensitif.
Yn ogystal, recriwtiwyd wyth ceisiwr lloches
(pedwar dyn a phedair menyw, gan gynnwys y
ddau aelod lleyg) fel ymchwilwyr cymheiriaid
gwirfoddol ac fe'u hyfforddwyd i weinyddu ein
harolwg mewn chwe iaith, gan ddefnyddio eu
cysylltiadau cymunedol dibynadwy a gwerthfawr.
Cafodd y partneriaethau strategol a ddatblygwyd
trwy astudiaeth HEAR eu cadarnhau mewn
digwyddiad i randdeiliaid, lle buom yn rhannu'r
canlyniadau â gweithwyr proffesiynol iechyd,
llunwyr polisi ac aelodau o'r gymuned ceiswyr
lloches a ffoaduriaid, a thrafodwyd y camau nesaf.
Yn ystod y digwyddiad, bu Prif Swyddog
Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn cyflwyno
tystysgrifau a phlaciau i'r ymchwilwyr cymheiriaid
i gydnabod eu cyfraniad i'r astudiaeth.
Hefyd, bu'r ymchwilwyr cymheiriaid yn cymryd
rhan mewn trafodaethau gr? p, gan siarad ar
delerau cyfartal â gweithwyr proffesiynol iechyd
am weithredu canfyddiadau'r astudiaeth.
Mae'r astudiaeth eisoes wedi cael effaith:
·Mewn ymateb i ganfyddiad yr astudiaeth nad
oedd llawer o fenywod yn gallu cael mynediad i
ddosbarthiadau cynenedigol neu ddosbarthiadau
rhianta o ganlyniad i gael eu symud o fan i fan gan
y Swyddfa Gartref, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru
wedi prynu adnodd rhianta ar-lein ac yn treialu'r
fersiwn Arabeg a Saesneg. Bydd yr adnodd hwn
hefyd yn mynd i'r afael â'r rhwystrau ieithyddol
sy'n effeithio ar rai ffoaduriaid newydd o Syria.
·Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datblygu
rhaglen hyfforddiant ar-lein wedi'i hanelu at
ymarferwyr iechyd i wella eu dealltwriaeth o
anghenion ceiswyr lloches a ffoaduriaid a'u
hawliau i gael gofal. Mae Coleg Brenhinol yr
Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru wedi gofyn i
ni ddarparu gweithdy hanner diwrnod gydag
Iechyd Cyhoeddus Cymru i siarad am yr
astudiaeth ac i arddangos y modiwl e-ddysgu.
·Mae rheolwr nyrsio arweiniol y Tîm Mynediad i
Iechyd (sef gwasanaeth i geiswyr lloches) yn
Abertawe wedi cyflwyno sesiynau galw heibio
wythnosol newydd ar gyfer ceiswyr lloches sydd
ag ymholiadau ynghylch cael mynediad i
wasanaethau. Yn ogystal, bydd y tîm yn
defnyddio'r amser i ffonio cleifion i sicrhau eu
bod yn iawn a'u bod yn gallu mynychu eu
hapwyntiadau â meddygon teulu.

Effaith, uchafbwyntiau a dyfarniadau Tudalennau
feddygfeydd meddygon teulu yng Nghymru wedi
cymryd rhan mewn astudiaeth ddiweddar a ganfu
y gallai prawf gwaed pigiad bys syml atal rhagnodi
gwrthfiotigau'n ddiangen i bobl â chlefyd
rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).

Astudiaeth ddeintyddol ?Selio neu
Farneisio??yn derbyn gwobr glodfawr
Dyfarnwyd gwobr Cymdeithas Ryngwladol
Ymchwil Deintyddol (IADR) 2019 i Ivor Chestnutt,
Pennaeth Dros Dro ar y Cyd yr Ysgol, Athro
acYmgynghorydd Anrhydeddus mewn Iechyd
Cyhoeddus Deintyddol, a Deon Cysylltiol
Astudiaethau Ôl-raddedig, am y papur gorau a
gyhoeddwyd yn y Journal of Dental Research.

Mae dros filiwn o bobl yn y DU wedi'u heffeithio
gan COPD, sef cyflwr sy'n effeithio ar yr ysgyfaint
ac sy'n achosi anawsterau anadlu, ac mae dros 80
y cant o'r cleifion hyn yn cael gwrthfiotigau ar
bresgripsiwn pan fydd eu symptomau'n
gwaethygu. Fodd bynnag, mewn dwy ran o dair o
achosion, nid yw gwrthfiotigau'n cael unrhyw
effaith ar eu cyflwr.

Yn ogystal, yr Athro Chestnutt yw'r arweinydd
Ymchwil ar gyfer Gofal Deintyddol Sylfaenol yn
PRIME, ac mae'n Arweinydd Arbenigol ar gyfer
iechyd y geg ac iechyd deintyddol gydag Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru. Derbyniodd Wobr glodfawr
William J. Gies am yr astudiaeth 'Selio neu
Farneisio?', a gynhaliwyd trwy'r Ganolfan Treialon
Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd a gyllidir gan
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru .

Nod yr astudiaeth 'Profion pwynt gofal i dargedu
gwrthfiotigau ar gyfer gwaethygiadau yng
nghlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint' (PACE), a
oedd yn cynnwys ymchwilwyr o'r Ganolfan
Treialon Ymchwil a Chanolfan Cymru ar gyfer
Ymchwil Gofal Sylfaenol a Gofal Brys (Canolfan
PRIME Cymru), oedd lleihau'r defnydd o
wrthfiotigau heb effeithio'n negyddol ar gyflwr
cleifion COPD.

Fel rhan o astudiaeth 'Selio neu Farneisio?', a
gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth
Deintyddol Cymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a'r Fro, rhoddwyd triniaeth selio tyllau
yn y geg neu driniaeth farnais fflworid i ychydig
dros 800 o blant, i weld pa driniaeth oedd fwyaf
effeithiol ac yn cynnig y gwerth gorau am arian ar
gyfer plant 6 a 7 oed.
Canfu'r tîm fod rhoi farnais fflworid ar ddannedd
plant yr un mor effeithiol o ran atal pydredd
dannedd â'r dull amgen o selio dannedd, ac y
gallai arbed arian i'r GIG.Dywedodd yr Athro
Chestnutt, a arweiniodd yr astudiaeth:

Astudiaeth ddeintyddol ?Sêl neu Farnais??yn derbyn gwobr fawreddog

Roedd cymorth gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
mewn perthynas ag agweddau cyllido a
llywodraethu ar y gwaith yn allweddol hefyd ar
gyfer cyflawni'r ymchwil yn llwyddiannus. Mae'r
papur a enillodd y wobr ac adroddiad llawn ar y
treial ar gael i'r cyhoedd eu darllen â mynediad
agored.

?Mae'r wobr hon yn dangos bod gennym y gallu yng Nghymru i
gynnal ymchwil effeithiol sydd â goblygiadau o ran triniaethau
deintyddol ataliol, nid yn unig yn lleol, ond ledled y byd.

"Hwyluswyd y gwaith hwn trwy gydweithio agos rhwng y GIG a
Phrifysgol Caerdydd ac mae'n cydnabod ymdrechion aruthrol tîm
mawr o staff clinigol a staff ymchwil, wrth gyflawni'r gwaith hwn"

Meddygfeydd Meddygon Teulu Cymru
yn cymryd rhan mewn astudiaeth
genedlaethol
Mae cyfanswm o 328 o gleifion o 33 o
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Gan weithio â meddygfeydd meddygon teulu
ledled Cymru a Lloegr, canfu PACE, wrth roi prawf
pigiad bys sy'n mesur faint o brotein C-adweithiol
(CRP) sy'n bresennol ? sef dynodwr llid sy'n
cynyddu'n gyflym yn y gwaed mewn ymateb i
heintiau difrifol ? gallai ymchwilwyr leihau nifer y
gwrthfiotigau a ragnodir 20 y cant, heb unrhyw
effeithiau negyddol i gleifion.
Dywedodd Michelle Morgan, sy'n Gynorthwyydd
Ymchwil gyda Llan Healthcare, sef un o'r
meddygfeydd a gymerodd ran yn yr astudiaeth:
"Gan fy mod yn newydd i waith ymchwil, dyma'r
astudiaeth gyntaf i mi weithio arni. O wybod bod
COPD ar gynnydd, bod gwrthfiotigau'n cael eu
gor-ragnodi, ac y gall pawb ohonom ddatblygu
ymwrthedd i wrthfiotigau, rhyw ddiwrnod, roedd
yn wych bod yn rhan o astudiaeth i weld a fyddai
prawf gwaed syml yn helpu clinigwyr yn y dyfodol
Body text
i benderfynu a ddylid rhagnodi gwrthfiotigau ai
peidio.
"O fewn ein meddygfa, gwelsom fod cleifion yn
barod iawn i gymryd rhan yn astudiaeth PACE,

gan eu bod yn teimlo'n hyderus eu bod yn
derbyn prawf, a oedd yn rhoi'r canlyniad iddynt
yn y fan a'r lle."
Gallai gostwng y defnydd o wrthfiotigau yn
ddiogel yn y modd hwn helpu i rwystro
ymwrthedd i wrthfiotigau.
Bu nyrsys ymchwil a gyllidwyd gan Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru yn cymryd rhan hefyd
mewn recriwtio cleifion a chasglu data ar gyfer
yr astudiaeth PACE, sydd wedi'i chyhoeddi yn y
?New England Journal of Medicine?.
Mae'r cyhoeddiad wedi ysgogi adolygiad o
ganllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, a nod tîm yr
astudiaeth yw llywio canllawiau newydd y
Fenter Fyd-eang ar gyfer Clefyd Rhwystrol
Cronig yr Ysgyfaint ar gyfer rheoli COPD.

Cymru a'r trydydd sector yn astudiaeth HEAR:
Profiadau Iechyd Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid
yng Nghymru, gan ymchwilio i brofiadau iechyd,
lles a gofal iechyd ceiswyr lloches a ffoaduriaid
sy'n oedolion yng Nghymru.
Casglodd yr astudiaeth dulliau cymysg hon
wybodaeth o 210 o holiaduron; ac wyth gr? p
ffocws â 57 o gyfranogwyr sy'n geiswyr lloches a
ffoaduriaid; a chyfweliadau ar y ffôn â 32 o
weithwyr proffesiynol iechyd a gofal, er mwyn
casglu darlun cyflawn o'r hyn sydd wedi helpu
neu wedi rhwystro'r gr? p cleifion hwn o ran
cael gofal iechyd, a'r profiad o dderbyn a
darparu gofal.
Cafodd ymgysylltiad yn astudiaeth HEAR ei
sefydlu o'r cychwyn cyntaf. Roedd dau aelod
lleyg o'r gymuned sy'n ceisio lloches wedi
ymuno â'r tîm ymchwil fel aelodau Cyhoeddus
ac aelodau Cynnwys Cleifion.
delerau cyfartal â gweithwyr proffesiynol iechyd
am weithredu canfyddiadau'r astudiaeth.

Roeddent yn rhoi dealltwriaeth werthfawr ar sut
y gallem sicrhau ein bod yn gallu cynnwys data
gan gynifer o gyfranogwyr â phosibl o bob rhan
o'r boblogaeth amrywiol hon, a'n harwain ar
faterion sensitif.

Defnyddiwyd profion gwaed pigiad bys mewn
meddygfeydd meddygon teulu i helpu i lywio
rhagnodi gwrthfiotigau yn astudiaeth PACE
Clywed lleisiau pawb: ymgysylltu a chynnwys
ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn astudiaeth
HEAR
Mae nifer y ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng
Nghymru yn cynyddu, ond ychydig iawn a
wyddom am eu profiadau gofal iechyd. Mae tîm
o ymchwilwyr PRIME o Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe wedi gweithio gyda cheiswyr
lloches a ffoaduriaid, ac Iechyd Cyhoeddus

Mae'r astudiaeth eisoes wedi cael effaith:
·Mewn ymateb i ganfyddiad yr astudiaeth nad
oedd llawer o fenywod yn gallu cael mynediad i
ddosbarthiadau cynenedigol neu ddosbarthiadau
rhianta o ganlyniad i gael eu symud o fan i fan gan
y Swyddfa Gartref, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru
wedi prynu adnodd rhianta ar-lein ac yn treialu'r
fersiwn Arabeg a Saesneg. Bydd yr adnodd hwn
hefyd yn mynd i'r afael â'r rhwystrau ieithyddol
sy'n effeithio ar rai ffoaduriaid newydd o Syria.

Yn ogystal, recriwtiwyd wyth ceisiwr lloches
(pedwar dyn a phedair menyw, gan gynnwys y
ddau aelod lleyg) fel ymchwilwyr cymheiriaid
gwirfoddol ac fe'u hyfforddwyd i weinyddu ein
harolwg mewn chwe iaith, gan ddefnyddio eu
cysylltiadau cymunedol dibynadwy a
gwerthfawr.

·Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn datblygu
rhaglen hyfforddiant ar-lein wedi'i hanelu at
ymarferwyr iechyd i wella eu dealltwriaeth o
anghenion ceiswyr lloches a ffoaduriaid a'u
hawliau i gael gofal. Mae Coleg Brenhinol yr
Ymarferwyr Cyffredinol yng Nghymru wedi gofyn i
ni ddarparu gweithdy hanner diwrnod gydag
Iechyd Cyhoeddus Cymru i siarad am yr
astudiaeth ac i arddangos y modiwl e-ddysgu.

Cafodd y partneriaethau strategol a ddatblygwyd
trwy astudiaeth HEAR eu cadarnhau mewn
digwyddiad i randdeiliaid, lle buom yn rhannu'r
canlyniadau â gweithwyr proffesiynol iechyd,
llunwyr polisi ac aelodau o'r gymuned ceiswyr
lloches a ffoaduriaid, a thrafodwyd y camau nesaf.
Yn ystod y digwyddiad, bu Prif Swyddog
Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, yn cyflwyno
tystysgrifau a phlaciau i'r ymchwilwyr cymheiriaid
i gydnabod eu cyfraniad i'r astudiaeth.

·Mae rheolwr nyrsio arweiniol y Tîm Mynediad i
Iechyd (sef gwasanaeth i geiswyr lloches) yn
Abertawe wedi cyflwyno sesiynau galw heibio
wythnosol newydd ar gyfer ceiswyr lloches sydd
ag ymholiadau ynghylch cael mynediad i
wasanaethau. Yn ogystal, bydd y tîm yn

Hefyd, bu'r ymchwilwyr cymheiriaid yn cymryd
rhan mewn trafodaethau gr? p, gan siarad ar
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defnyddio'r amser i ffonio cleifion i sicrhau eu
bod yn iawn a'u bod yn gallu mynychu eu
hapwyntiadau â meddygon teulu.
·Mae pecyn cymorth newydd Cymdeithas
Feddygol Prydain ar gyfer mynd i'r afael ag
anghenion ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn
cynnwys adroddiad HEAR.
·Mae HEAR wedi derbyn tair gwobr - gan Ymchwil
Iechyd a Gofal Cymru, gan Goleg Brenhinol yr
Ymarferwyr Cyffredinol, a gan Brifysgol Abertawe.
Yn olaf, mae un o'r ymchwilwyr cymheiriaid
bellach yn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe fel
dadansoddwr data. Dywedodd: "Magais hyder a
sgiliau wrth ymuno â thîm HEAR. Nawr, rwy'n
gweithio gyda banc data SAIL fel rheolwr ymchwil
cynorthwyol [Prifysgol Abertawe], fy swydd
ddelfrydol!"
Mae ein hadroddiad ar astudiaeth HEAR (fersiynau
llawn a byr) ar gael am ddim ar-lein ar wefannau
Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chanolfan PRIME
Cymru, yn ogystal â Chymdeithas Feddygol
Prydain a NICE: Y Sefydliad Cenedlaethol dros
Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal.

Casgliadau a blaenoriaethau'r dyfodol
Adnewyddu cyllid y ganolfan
Eleni, roeddem yn falch iawn i sicrhau pum
mlynedd arall o gyllid gan Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymru trwy Lywodraeth Cymru, i
gefnogi'r rhan hanfodol hon o seilwaith
ymchwil Cymru, trwy broses gystadleuol
agored.
Mae cydweithredu amlddisgyblaethol unigryw
PRIME yn gymuned ymchwil sengl ledled
Cymru sy'n ymchwilio i ofal sylfaenol a gofal
brys yng Nghymru er mwyn sicrhau manteision
pwysig i'n gr? p, i'r GIG, i Lywodraeth Cymru ac i
bobl Cymru, drwy:
1.

2.

3.

4.

5.

Greu canolfan ragoriaeth ym maes
gofal sylfaenol a gofal brys, sy'n
hanfodol ar gyfer denu cyllid ymchwil
o fri i Gymru a darparu sylfaen
academaidd gref ar gyfer gofal
sylfaenol a gofal brys
Darparu ymchwil o ansawdd uchel
sy'n mynd i'r afael â heriau cynyddol
gymhleth a geir mewn gofal sylfaenol
a gofal brys
Mabwysiadu dull systemau cyfan
integredig ar gyfer gwella
gwasanaethau, gan weithio ar y
rhyngwyneb hanfodol rhwng gofal
sylfaenol, gofal brys a gofal
cymdeithasol
Sicrhau bod cynlluniau "llwybrau at
effaith" clir yn cael eu datblygu a'u
gweithredu er mwyn sicrhau y daw'r
budd mwyaf posibl i'r cyhoedd a
chleifion o'n hymchwil, gan gynnwys
lefel uchel o ymgysylltiad,
cyd-gynhyrchu ymchwil a chyfnewid
gwybodaeth â'n holl randdeiliaid
Meithrin gallu ar gyfer ymchwil gofal

sylfaenol a gofal brys yng Nghymru,
gan gynnwys datblygu dulliau
ymchwil, sgiliau, cleifion ac aelodau'r
cyhoedd a'r gweithlu. Bydd hyn yn
cynnwys datblygu prif ymchwilwyr
newydd a rhoi cymorth i glinigwyr
ddod yn arweinwyr ymchwil. Bydd
hyn yn sicrhau y gallwn barhau i fod â
sylfaen academaidd gref ar gyfer
gwasanaethau gofal sylfaenol a gofal
brys yng Nghymru yn y dyfodol

ddefnyddio dulliau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
2. Gof al iech yd a gof al cym deit h asol di-dor
yn n es at y car t r ef
Mae darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol
di-dor yn nes at y cartref yn flaenoriaeth gan
Lywodraeth Cymru. Gall symud gwasanaethau
arbenigol allan o ysbytai ac i mewn i
gymunedau wneud gwasanaethau'n fwy
hygyrch, yn fwy ymatebol ac o bosibl yn fwy
cost-effeithiol.

Bydd PRIME o fudd i'r GIG ac i bobl Cymru trwy
ddarparu sylfaen academaidd a sylfaen
dystiolaeth gref fel sail ar gyfer gofal sylfaenol a
gofal brys.

3. Lleih au an gh ydr addoldeb iech yd
Mae'r 'ddeddf gofal gwrthgyfartal' yr un mor
berthnasol yng Nghymru heddiw ag yr oedd
pan gafodd ei chynnig gan Tudor-Hart ym 1971,
gan amlygu'r cysylltiad rhwng
anghydraddoldebau iechyd a mynediad i ofal
iechyd.

Mae ein gwaith cydweithredol rhwng
academyddion blaenllaw, unigolion,
cymunedau a sefydliadau yn hanfodol o ran
cyd-gynhyrchu ymchwil o ansawdd uchel ar
raddfa fawr sy'n cael effaith.

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwneud
gofal yn decach, a lleihau anghydraddoldebau
o ran darpariaeth gofal iechyd/mynediad i ofal
iechyd, a chanolbwyntio ar atal salwch.

Themâu ymchwil
Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn parhau
i sicrhau effaith sylweddol ar iechyd a gofal,
gan weithio ar draws tair thema â blaenoriaeth
uchel sy'n berthnasol i bolisi :

Bydd ein gweithgareddau ymchwil, a drefnir yn
wyth pecyn gwaith, yn mynd i'r afael â'r
anghenion iechyd mwyaf dybryd o fewn ac ar
draws y themâu hyn.

1. Gof al iech yd sylf aen ol a br ys sy 'n seiliedig
ar w er t h
Nod gofal iechyd sy'n seiliedig ar werth yw
darparu gofal iechyd â'r gwerth gorau i'r
boblogaeth gan ddefnyddio'r adnoddau sydd
ar gael.
Mae hyn yn cyd-fynd ag egwyddorion 'gofal
iechyd darbodus' o ofalu am bobl sydd â'r
angen mwyaf yn gyntaf, gan wneud dim ond yr
hyn sydd ei angen, peidio ag achosi unrhyw
niwed, a lleihau amrywiadau amhriodol trwy

Mae'n adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd yn
flaenorol gan Rwydwaith Ymchwil Rhagnodi
Cymdeithasol Cymru (WSPRN). Mae'r
rhwydwaith ei hun wedi ennill gwerth dros
£700k o geisiadau am gyllid hyd yma.
Dywedodd yr Athro Wallace:
"Mae'r brwdfrydedd cynyddol dros ragnodi
cymdeithasol a'i botensial i ddylanwadu ar
ddarpariaeth gwasanaethau mewn gofal
sylfaenol a chymunedol wedi rhagori ar y
disgwyliadau, ond mae'r gwaith o ddatblygu'r
sylfaen dystiolaeth a safonau ansawdd cadarn
ar gyfer gwerthuso wedi llusgo,"
"Ceir tystiolaeth amrywiol sy'n awgrymu bod
rhagnodi cymdeithasol yn lleihau'r nifer sy'n
ymweld â meddygfeydd meddygon teulu
rhwng 15% a 28%.
Mae'r dystiolaeth yn amrywio cymaint gan fod
effaith rhagnodi cymdeithasol yn dibynnu ar y
math o fodel a ddefnyddir, y gweithwyr cyswllt
a'u cefndiroedd, yr ardal leol, a'r asedau sydd
ar gael yn y gymuned.

PRIME yn croesawu Ysgol Ymchwil Rhagnodi
Cymdeithasol Cymru

"Mae rhagnodi cymdeithasol yn eithriadol o
bwysig. Mae'n helpu pobl i gysylltu â'u
cymuned a gwella eu lles."

PRIME fydd cartref Ysgol Ymchwil Rhagnodi
Cymdeithasol Cymru (WSSPR), a lansiwyd yn
swyddogol ddechrau mis Ebrill 2020.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch
iwww.wsspr.wales

Dan arweiniad y Cyfarwyddwr, sef yr Athro
Carolyn Wallace o Brifysgol De Cymru (PDC) ac
wedi'i gyd-gadeirio gan Dr Sally Rees yng
Nghyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(CGGC), nod yr ysgol rithwir hon wedi'i lleoli o

21

fewn Canolfan PRIME Cymru yw datblygu
methodoleg werthuso ar gyfer rhagnodi
cymdeithasol.
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