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Rhagair gan y Cyfarwyddwyr 
Canolfan PRIME Cymru yw?r ganolfan ar gyfer ymchwil 
mewn gofal sylfaenol a gofal brys ac fe?i hariennir gan 
Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru.   

Rydym yn ganolfan Cymru gyfan dan gyd-arweiniad 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol De 
Cymru, a Phrifysgol Abertawe. Rydym yn gweithio ar 
draws ein pedai prifysgol, ac yn defnyddio ein sgiliau 
amlddisgyblaethol i gyflwyno manteision yn y maes 
hollbwysig hwn ar gyfer y GIG a phobl Cymru.   

Bydd newidiadau i ofal sylfaenol a gofal cymdeithasol 
yn effeithio ar ofal brys a gofal heb ei drefnu ac yn 
effeithio?n ddifrifol ar y sector gofal eilaidd. Mae?r 
sectorau gofal sylfaenol a gofal brys yn darparu 90% 
o?r holl gyswllt cleifion gyda?r GIG.   

Oherwydd y ffocws ar symud gwasanaethau allan o 
ysbytai i gymunedau, mae angen newidiadau i ofal 
sylfaenol a gofal brys i gyd-weithio â gofal 
cymdeithasol mewn ffordd unedig. Fel sydd wedi?i 
amlinellu yn adroddiad diweddar Llywodraeth Cymru: 
?Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal 
Cymdeithas?, bydd y dull hwn sy?n seiliedig ar y 
gymuned yn helpu i dynnu?r pwysau oddi ar ein 
hysbytai, lleihau?r amser mae?n rhaid i bobl ddisgwyl 
cyn cael triniaeth, a?r amser maen nhw?n ei dreulio yn 
yr ysbyty pan fo rhaid iddynt fynd yno.   

Mae tystiolaeth fyd-eang yn dangos po gryfaf fo?r 
sector gofal sylfaen a gofal brys yn y wlad, y cryfaf a?r 
mwyaf effeithiol yw ei system iechyd gyfan wrth 
gyflawni manteision iechyd a chanlyniadau gwell ar 
gyfer ei boblogaeth. Mae?n rhaid i?r sectorau hyn fod 
yn seiliedig ar sylfaen dystiolaeth ac academaidd 
gref.   

Mae hwn yn faes yr un mor bwysig ar gyfer ymchwil, 

ymgysylltu, trosglwyddo gwybodaeth ac effaith. Mae 
PRIME yn cyflwyno hyn yn effeithiol gyda £12M o 
incwm ymchwil yn cael ei gynhyrchu drwy 
ddyfarniadau ymchwil a arweinir gan PRIME, ac 
£18M mewn dyfarniadau ymchwil a gefnogir gan 
PRIME.   

Nod PRIME yw gwella iechyd a lles pobl yng Nghymru 
drwy gynnal ymchwil ansawdd uchel ar destunau sydd 
â blaenoriaeth polisi cenedlaethol mewn gofal 
sylfaenol a gofal brys a sicrhau bod canfyddiadau?n 
cael eu cyfleu mewn polisi ac arfer.   

Mae ein gwaith yn cynnwys: 

- cynyddu faint o ymchwil graddfa fawr, 
ansawdd uchel a gynhelir yng Nghymru, neu 
dan arweiniad Cymru, drwy gydweithredu?n 
agos gyda?n holl randdeiliaid, a denu cyllid 
ymchwil gwerthfawr i Gymru 

- cyflawni effaith ymchwil amlwg drwy ddatblygu 
ein hymchwil gyda?n rhanddeiliaid, cyfleu 
canfyddiadau ymchwil, gweithio gyda 
rhanddeiliaid i sicrhau bod canfyddiadau?n 
cael eu rhoi ar waith ac olrhain tystiolaeth o 
effaith; 

- ymgymryd ag ymchwil a gweithgareddau 
lledaenu sydd yn bwysig i gleifion a?r cyhoedd 
drwy gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, 
gofalwyr a?r cyhoedd ehangach wrth 
flaenoriaethu, dylunio, cynnal, dehongli a 
lledaenu ymchwil; ac 

- adeiladu capasiti ar gyfer ymchwil mewn gofal 
sylfaenol a gofal brys yng Nghymru, ar draws 
disgyblaethol, sectorau, grwpiau proffesiynol a 
lefelau rheoli.  

Yr Athro Adrian Edwards,
Cyfarwyddwr, 

Canolfan PRIME Cymru 
Athro Gofal Sylfaenol, 

Prifysgol Caerdydd 

Yr Athro Joyce Kenkre,  
Cyfarwyddwr Cyswllt, 

Canolfan PRIME Cymru 
Athro Gofal Sylfaenol, 

Prifysgol De Cymru 

Yr Athro Helen Snooks,
Cyfarwyddwr Cyswllt,

 Canolfan PRIME Cymru 
Athro Ymchwil Gwasanaethau Iechyd, 

Prifysgol Abertawe 

Yr Athro Clare Wilkinson,
Cyfarwyddwr Cyswllt, 

Canolfan PRIME Cymru
Athro Ymarfer Cyffredinol,  

Prifysgol Bangor 

https://www.cardiff.ac.uk/people/view/123022-edwards-adrian
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/123022-edwards-adrian
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/123022-edwards-adrian
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/123022-edwards-adrian
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/123022-edwards-adrian
http://staff.southwales.ac.uk/users/224-jkenkre
http://staff.southwales.ac.uk/users/224-jkenkre
http://staff.southwales.ac.uk/users/224-jkenkre
http://staff.southwales.ac.uk/users/224-jkenkre
http://staff.southwales.ac.uk/users/224-jkenkre
http://www.swansea.ac.uk/staff/medicine/research/snooksha/
http://www.swansea.ac.uk/staff/medicine/research/snooksha/
http://www.swansea.ac.uk/staff/medicine/research/snooksha/
http://www.swansea.ac.uk/staff/medicine/research/snooksha/
http://www.swansea.ac.uk/staff/medicine/research/snooksha/
https://www.bangor.ac.uk/nwcpcr/profiles/cw.php.en
https://www.bangor.ac.uk/nwcpcr/profiles/cw.php.en
https://www.bangor.ac.uk/nwcpcr/profiles/cw.php.en
https://www.bangor.ac.uk/nwcpcr/profiles/cw.php.en
https://www.bangor.ac.uk/nwcpcr/profiles/cw.php.en
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 Cydnabyddiaethau  

Rydym yn cydnabod yn ddiolchgar y cyllid gan 
Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 
sydd wedi gwneud Canolfan PRIME Cymru yn bosibl.  

Rydym hefyd yn cydnabod cyfraniadau hael mewn 
amser, arbenigedd a chefnogaeth gan ein llu o 
ymgynghorwyr a chydweithredu sy?n galluogi Canolfan 
PRIME Cymru i gyflawni ei nodau o ymchwil, ymgysylltu 
ac effaith o ansawdd uchel, ac ni fyddai hyn yn bosibl 
heb y cyfraniadau hyn.   

Rydym yn diolch i?n grwp SUPER a sefydlwyd yn 
ddiweddar - gr? p o gleifion ac aelodau?r cyhoedd i 
gefnogi datblygu ymchwil sy?n gysylltiedig â PRIME, ei 
roi ar waith, a?i ledaenu. Mae?r tîm eisoes wedi helpu?r 
ymchwilwyr yn fawr drwy roi mewnbwn ar ddatblygiad 
syniadau prosiect ymchwil a?u datblygiad.   

Roeddem yn ddiolchgar i?r gr? p am chwarae rôl 
flaenllaw wrth gynllunio a chynnal ein Cyfarfod Blynyddol 
a gynhaliwyd yn Theatr y Grand, Abertawe ym mis 
Tachwedd 2017. Dyma lle crëwyd y darlun byw isod.   

Rydym yn diolch i aelodau ein Bwrdd Ymgynghori Allanol 
rhyngwladol, ein Pwyllgor Rheoli Gweithredol a?n 

Cyfadran o randdeiliaid ar draws y sectorau cyhoeddus, 
cleifion, polisi, llywodraeth, y trydydd sector, diwydiant 
a?r sector academaidd.   

Rydym hefyd yn gwneud cydnabyddiaeth arbennig i?r 
Athro Nefyn Williams, Cyfarwyddwr Cyswllt, ac arweinydd 
Prifysgol Bangor yng Nghanolfan PRIME Cymru, yn 
ogystal â chyd-arweinydd themâu ymchwil Arloesi 
Methodolegol.   

Fe wnaeth yr Athro Williams adael y llynedd i dderbyn 
cyfle cyffrous fel Athro Gofal Sylfaenol ym Mhrifysgol 
Lerpwl. Mae ei holl gydweithwyr yng Nghanolfan PRIME 
Cymru yn ei golli?n fawr, ond mae?n parhau i fod yn 
gydweithredwr ac yn ymgynghorydd strategol pwysig, ac 
rydym yn dymuno?n dda iddo yng ngham nesaf ei yrfa.   

Rydym yn ddiolchgar i Clare Wilkinson, Athro Gofal 
Sylfaenol ym Mhrifysgol Bangor, sydd wedi cymryd yr 
awenau fel arweinydd tîm Bangor. Daw yr Athro 
Wilkinson â llawer iawn o brofiad mewn hapdreialon 
dan reolaeth cymunedol, ac adolygiadau systematig, a 
bu hefyd yn arwain sefydliad Ysgol Glinigol Gogledd 
Cymru. Rydym yn croesawu Clare fel Cyfarwyddwr 
Cyswllt ac yn diolch iddi am ei chefnogaeth barhaus.  
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Crynodeb Lleyg 
Canolfan PRIME Cymru yw?r ganolfan ar gyfer 
ymchwil mewn gofal sylfaenol a gofal brys ac fe?i 
hariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil 
Iechyd a Gofal Cymru.   

Rydym yn ganolfan Cymru gyfan dan gyd-arweiniad 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Bangor, Prifysgol De 
Cymru, a Phrifysgol Abertawe.   

Mae ein timau ymchwil yn cynnwys arbenigwyr 
mewn amrywiaeth o feysydd clinigol gan gynnwys 
ymarfer cyffredinol, gofal brys, nyrsio cymunedol, 
ffisiotherapi ac optometreg, yn ogystal ag 
ymchwilwyr sy?n arbenigo mewn amrywiaeth o 
ddulliau a meysydd ymchwil.   

Rydym yn canolbwyntio ein harbenigedd eang er 
mwyn mynd i?r afael â?r problemau iechyd a gofal 
mawr mewn gofal sylfaenol a gofal brys. Rydym yn 
gwneud cais am gyllid i gynnal prosiectau sy?n rhoi 
sylw i?r materion pwysig hyn. Mae?r incwm a 
gynhyrchir i ariannu?r prosiectau yn dwyn 
buddsoddiad i Gymru drwy greu swyddi a 
chynyddu?r nifer o ymchwilwyr yng Nghymru, a?u 
harbenigeddau.   

Mae ein hymchwil yn llywio polisi llywodraeth a 
gwelliannau i arfer gofal iechyd, gan gyflwyno 
manteision i?r GIG ac i bobl Cymru.   

Mae ymglymiad cyhoeddus a chleifion yn allweddol 
i?r hyn rydyn ni?n ei wneud ? mae?n sicrhau ein bod 
yn edrych ar y materion sydd bwysicaf i?r cyhoedd, 
ac yn fwyaf tebygol o achosi?r effeithiau mwyaf o 
ran gwella gofal cleifion.   

Canfyddiadau ymchwil allweddol 2017 ? 18   

Mae enghreifftiau o sut mae ein hymchwil yn 
gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gleifion yn 
cynnwys:   

- Datblygu a throsi model newydd ar gyfer 
addysgu grymuso i ddull rheoli gofal cronig 
arferol: prosiect rhyngwladol yn canolbwyntio 
ar y claf. 
Mae addysg gweithwyr iechyd proffesiynol 
wedi cael ei feirniadu am beidio ag 
integreiddio arbenigedd cleifion i?w gwricwla 
proffesiynol i ddatblygu sgiliau proffesiynol 
mewn grymuso cleifion. Gallai unigolion 
sydd wedi?u grymuso addasu?n well i salwch 
cronig, profi ansawdd bywyd/ lles gwell a 
mwy o annibyniaeth, a bod yn fwy bodlon. 
Ein nod oedd datblygu model oedd yn 

canolbwyntio ar y claf ar gyfer addysgu 
ymrymuso i addysg broffesiynol am reoli 
gofal cronig arferol. Fe wnaethom weithio 
gyda phartneriaid ar draws pedair gwlad yn 
Ewrop i ddylunio model hyfforddi newydd ar 
gyfer myfyrwyr ar draws amrywiaeth o 
ddisgyblaethau meddygol gan gynnwys 
nyrsio, therapi galwedigaethol, hylendid 
deintyddol, gofal cymdeithasol, a rheoli gofal 
iechyd. O ganlyniad i?n gwaith, cafodd 
arbenigedd cleifion ei ymgorffori yn i?r 
cwricwlwm model newydd. Gall ymarferwyr 
bellach ddefnyddio grymuso cleifion fel 
ffordd o hyrwyddo canolbwyntio ar y claf i 
reoli?r nifer cynyddol o bobl sy?n byw gyda 
salwch cronig yn effeithiol. 

- Siarad am firws papilloma dynol a chanser. 
Mae firysau papilloma dynol (HPV) yn achosi 
canser gwddf y groth yn ogystal â mathau 
eraill o ganser. Ond mae ymwybyddiaeth y 
cyhoedd o HPV yn wael ac nid oes gan nifer 
o glinigwyr y wybodaeth neu?r hyder i drafod 
trosglwyddo rhywiol a materion sensitif 
cysylltiedig. Mewn partneriaeth â chleifion a 
chlinigwyr fe wnaethom gynhyrchu adnodd a 
ddatblygwyd ac a brofwyd yn drylwyr i helpu 
meddygon i roi gwybodaeth HPV i?w cleifion 
mewn ffordd sy?n onest, yn gywir, yn tawelu 
meddwl ac yn ddefnyddiol. 

- Ateb methodolegol ar gyfer arweinwyr i nodi 
a mynd i?r afael â bai yn y GIG. Mae 
diwylliant o roi bai ac ofn dialedd yn 
rhwystrau amlwg i roi adrodd am achosion 
diogelwch cleifion. Er mwyn nodi bai mewn 
adroddiadau sy?n disgrifio gofal anniogel a 
brofwyd gan gleifion, rydym wedi datblygu 
fframwaith i feintoli?r broblem yn y GIG. Gall 
arweiniwyd gwasanaethau iechyd nawr 
ddefnyddio?r fframwaith i nodi?r diwylliannau 
beio yn eu sefydliadau ac ymyrryd i 
hyrwyddo diwylliant ar gyfer dysgu a gwella.   

Cyfleoedd i gymryd rhan 

  Yn ddiweddar mae Canolfan PRIME Cymru wedi 
recriwtio aelodau o?r cyhoedd a chleifion i ymuno â 
gr? p aelodau lleyg ?SUPER? newydd, a fydd yn 
gweithio gydag ymchwilwyr i gefnogi ein 
gweithgareddau ac ymchwilio i ddatblygiad. Os oes 
gennych chi ddiddordeb dysgu mwy, cysylltwch â ni:   
info@primecentre.wales

mailto:info@primecentre.wales
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Pwy ydym ni ? cyfarfod y timau 

Executive Management Committee
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Research areas

1) Meysydd ymchwil 
Arweinwyr: Yr Athro Joyce Kenkre &  
Dr Carolyn Wallace
Mae saith o bob 10 punt sy?n cael eu 
gwario yn y GIG yn cael eu gwario ar bobl 
gydag afiachusrwydd hirdymor lluosog. 
Mae WP1 yn datblygu rhaglenni ymchwil yn seiliedig ar 
anghenion ar gyfer cyflyrau hirdymor. Mae?r pecyn gwaith 
cyflyrau hirdymor a chyd-afiachusrwydd yn adeiladu ar 
gydweithrediadau gyda byrddau iechyd lleol, gofal 
cymdeithasol, a diwydiant i hyrwyddo ein gwaith ar draws 
amrywiaeth o gyflyrau. 

Mae ein prosiectau parhaus sy?n ymwneud ag iechyd y 
llygad yn cynnwys gwerthuso triniaethau ar gyfer pobl gyda 
chataractau a dirywiad y macwla gwlyb sy?n gysylltiedig ag 
oedran, ac astudiaeth beilot ar gyfnodau sgrinio retinâu ar 
gyfer pobl gyda diabetes.  

Nod ein treial ymarferoldeb CARIAD (Gofalwyr yn gweinyddu 
meddygaeth fel bo?r angen ar gyfer symptomau newydd 
mewn cleifion sy?n marw gartref: astudiaeth y DU) a ariennir 
gan Asesiad Technoleg Iechyd y Sefydliad Cenedlaethol ar 
gyfer Ymchwil Iechyd aml-ganolfan yw gwella rheoli 
symptomau ar ddiwedd oes. Rydym wedi bod yn gweithio 
gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn archwilio gwneud 
penderfyniadau am yr angen am ofal heb ei drefnu ymhlith 
pobl o gartrefi gofal.   

Ym maes iechyd cyhyrysgerbydol, yn ddiweddar, rydym wedi 
cyhoeddi canfyddiadau o werthusiad ymarferoldeb ac 
economaidd o becyn gwella manwl ar ôl torri clun (FeMUR). 
Fe wnaeth aelodau PRIME ddatblygu?r gyfres ap TRAK, 
ymyrraeth ar y we i ddarparu gofal sylfaenol ar gyfer gwella 
cyflyrau?r pen-glin. Fe wnaeth ein Hastudiaeth Teulu STAR a 
ariannwyd gan Gronfa Cefnogi Strategol Sefydliadol 
Ymddiriedolaeth Wellcome ymchwilio i anghenion 
gwybodaeth a chefnogaeth merched o oed atgenhedlu gyda 
chlefydau rhiwmatig awtoimiwnedd, gan amlygu angen 
clinigol mawr a bwlch mewn ymchwil.   

Byddwn yn parhau i ddatblygu?r strategaeth cyflyrau 
hirdymor a?i roi ar waith, ac yn datblygu strategaeth ymchwil 
ar gyfer gofal integredig mewn partneriaeth â Phartneriaeth 
Gwyddor Iechyd Academaidd De Ddwyrain Cymru i fynd i?r 
afael â chyflyrau hirdymor a chyd-afiachusrwydd. Bydd yn 
rhannu canfyddiadau?r prosiectau a gwblhawyd yn ddiweddar 
(FRAIT a STAR). Byddwn yn cyflwyno ceisiadau cyllid i 
ddadansoddi setiau data dienw mawr FRAIT mewn 
partneriaeth â Gwasanaeth Gwybodeg Cymru GIG, yn 
cefnogi Ail Ysgoloriaeth Sgiliau Cyfnewid Gwybodaeth (KESS) 
gyda System Gwybodeg Gofal Cymunedol Cymru, ac yn 
cynnal Hapdreial dan Reolaeth aml-ganolfan o becyn 
FeMUR. Bydd gwaith yn symud rhwydwaith nyrsio cymunedol 
a?r agenda ymchwil yn eu blaenau.  

2) Gofal iechyd sy?n 
canolbwyntio ar gleifion a gofal 
iechyd darbodus 
Arweinwyr: Dr Fiona Wood & Dr Natalie 
Joseph Williams   

Mae ein pecyn gwaith wedi parhau i 
gyflawni proffil ac effaith wrth ddylanwadu ar ganllawiau 
cenedlaethol, derbyn cyllid grant, cynhyrchu cyhoeddiadau a 
darparu hyfforddiant. Ein meysydd blaenoriaeth ar gyfer 
ymchwil yw gwneud penderfyniadau ar y cyd a chymhorthyddion 
gwneud penderfyniadau, cefnogi hunanreolaeth a llenyddiaeth 
iechyd a newid ymddygiad gyda ffocws ar arloesi, gweithredu a 
gwerthuso ymyraethau. Rydym yn gweithio i hwyluso ymrymuso 
cleifion a chyd-gynhyrchu mewn gofal iechyd drwy ymgysylltu 
gyda chleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol.   

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal astudiaeth fawr sy?n cynnwys 
datblygu a dilysu cymhorthydd diagnostig a gwneud 
penderfyniadau ar gyfer dynion gyda symptomau?r llwybr wrinol 
isaf (a ariennir gan Raglen Asesu Technoleg Iechyd NIHR, 
£1.55M). Rydym yn parhau i arwain ar waith sy?n canolbwyntio 
ar ddatblygu a gwerthuso cymhorthyddion gwneud 
penderfyniadau merched h?n gyda chanser y fron ac ar gyfer 
pobl gyda chataractau sy?n ystyried llawdriniaeth (Grantiau 
NIHR, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Sheffield a Bryste).   

Rydym yn gweithio gyda chleifion a chlinigwyr yng Nghymru a?r 
DU i ddylunio rhaglen o ymchwil yn ymwneud â chefnogi 
merched o oed atgenhedlu sydd â chlefydau hirdymor gyda?r 
penderfyniadau maen nhw angen eu gwneud am atal-cenhedlu, 
cynllunio beichiogrwydd, a bwydo o?r fron. Rydym hefyd yn 
archwilio dealltwriaeth pobl o gysyniad gwybodus a gwneud 
penderfyniad procsi ar gyfer pobl nad oes ganddynt y capasiti i 
benderfynu drostyn nhw eu hunain am gymryd rhan mewn 
ymchwil (Cymrodoriaeth Ymchwil Doethurol NIHR).   

Yn ddiweddar rydym wedi cwblhau cwmpasu gwaith ar gyfer 
datblygu cymhorthydd penderfynu rhoi?r gorau i ysmygu (Arian 
gan Iechyd Cyhoeddus Cymru) a phrosiect Ymchwil Iechyd a 
Gofal Cymru mawr yn archwilio barn clinigwyr a?r cyhoedd am 
Ofal Iechyd Darbodus.   

Mae ein gwaith o ran cefnogi hunanreolaeth a llenyddiaeth 
iechyd yn parhau gyda dwy efrydiaeth PhD yn mynd rhagddynt 
yn ymchwilio i: sut allai clinigwyr gefnogi unigolion gyda 
chyflyrrau niwrolegol hirdymor i hunan-reoli eu cyflwr a sut y 
gellir gwella llenyddiaeth iechyd mewn cymunedau difreintiedig 
i helpu cleifion reoli cyflyrau hirdymor.   

Rydym hefyd yn datblygu ymarfer ffordd o fyw hunan-reoli a 
gefnogir a phecyn gweithgarwch ar gyfer Sglerosis Gwasgaredig 
blaengar (LEAP-MS) (wedi?i ariannu gan y Gymdeithas MS) ac 
yn gwerthuso defnyddio dull hyfforddi am iechyd gyda phobl 
sy?n dioddef o gyflyrau niwrolegol blaengar (Novartis 
Pharmaceuticals).  
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4) Sgrinio, atal a diagnosis mewn 
gofal sylfaenol 
Arweinydd: Dr Kate Brain  

Mae?r pecyn gwaith Sgrinio, Atal a Diagnosis 
Cynnal mewn Gofal Sylfaenol wedi parhau i 
wneud gwahaniaeth drwy ymchwil o 
ansawdd uchel, grantiau a chyhoeddiadau sydd wedi 
cynyddu dealltwriaeth o sut i wella diagnosis cynnar mewn 
gofal sylfaenol drwy amlygu gan gleifion (LUCAS, LUSH a 
phrosiectau cyfeirio lleyg) a thrwy ymddygiad a systemau 
meddygon a meddygfeydd (prosiect WICKED).   

Mae?r prif gyflawniadau yn cynnwys ymchwil gyda grwpiau risg 
uchel, anoddach i?w cyrraedd am ymwybyddiaeth symptomau 
canser yr ysgyfaint ac amlygu amserol (LUSH). Defnyddiwyd 
hyn i ddatblygu ymyraethau cymunedol, cyhoeddiadau a 
grantiau ymchwil pellach i ymestyn y gwaith yn newid 
diriaethol. Yn yr un modd, mae rhaglen WICKED nawr yn cael 
ei hymestyn drwy ddatblygu ymyrraeth yn seiliedig ar ymarfer 
a threial yn y dyfodol i helpu meddygon i wella diagnosis 
canser cynnar.   

Mae llwyddiant wrth ddatblygu sgiliau ymchwil a chapasiti i?w 
weld drwy grantiau newydd dan arweiniad ymchwilwyr ar 
ddechrau eu gyrfaoedd. Mewn grant NIHR newydd a enillwyd 
gan ymchwilydd ar ddechrau ei yrfa, bydd pobl gyda chyflyrau 
hirdymor, amrywiaeth o staff gofal iechyd perthnasol ac 
ymchwilwyr yn gweithio gyda?i gilydd i gyd-ddylunio ymyrraeth 
gofal sylfaenol er mwyn atal dirywiad mewn gweithredu 
corfforol a gweithgarwch corfforol. Mae iGrant Gofal Canser 
Tenovus ar atal canser y coluddyn wedi?i ennill gan 
ymchwilydd arall ar ddechrau ei yrfa. Bydd y prosiect yn 
datblygu gwybodaeth ar ddefnyddio aspirin ochr yn ochr â 
sgrinio ar gyfer atal canser y coluddyn.   

Mae ein hymgysylltiad gyda?r gymuned a?r trydydd sector 
wedi bod yn gryfder arbennig. Mae ein gwaith yn hyn wedi 
amrywio o ymyrraethau ymchwil cymunedol proffil uchel, 
mawr fel ABACus, i gefnogaeth ac ymglymiad ymchwilwyr 
lleol mewn corau a seremonïau gwobrwyo Tenovus er 
enghraifft, yn ogystal â digwyddiadau ymwybyddiaeth ymchwil 
cyhoeddus lleol fel Techniquest.   

Mae cryfder cynyddol cydweithio ar draws sefydliadau mewn 
ymchwil gofal sylfaenol yng Nghymru i?w weld mewn gweithdy 
dan arweiniad Bangor a Chaerdydd ar gyfer cynulleidfa 
ryngwladol yng nghynhadledd y Rhwydwaith Rhyngwladol 
Ymchwil Gofal Sylfaenol a Chanser a datblygiad ymyrraeth 
integredig fanwl gan ddefnyddio?r Olwyn Newid Ymddygiad (y 
ddau ar gyfer prosiect WICKED). Mae ymgysylltiad y GIG wedi 
cynnwys ymwneud â Bwrdd Rhaglen Canfod Canser yn Gynt 
dan adain Rhwydwaith Canser Cymru, gan gynnig cyngor 
arbenigol ac ymwybyddiaeth y cyhoedd o ganser i gefnogi 
rhoi?r Cynllun Cyflawni Canser ar waith.  

3) Heintiau ac ymwrthedd 
gwrthficrobaidd 
Arweinydd: Dr Nick Francis  

Yn y pecyn gwaith hwn, ein nod yw cynyddu 
ein dealltwriaeth o epidemioleg a 
mecanweithiau clefydau heintus, datblygu 
a gwerthuso ymyraethau i wella rheoli heintiau cyffredin, a 
gwella stiwardiaeth gwrthficrobaidd mewn gofal sylfaenol.   

Mae defnydd eang gwrthfiotigau mewn gofal sylfaenol yn 
cyfrannu at ddatblygiad ymwrthedd gwrthficrobaidd, a 
ddisgrifir yn helaeth fel un o fygythiadau mwyaf difrifol ein 
hamser.   

Ar hyn o bryd, rydym yn arwain ac yn cyd-arwain nifer o 
astudiaethau cenedlaethol a rhyngwladol proffil uchel yn y 
maes hwn. 

Fe wnaeth OSTRICH (NIHR HTA) asesu effeithiolrwydd 
triniaeth steroid ar gyfer plant gyda gormod o gwyr yn y glust.   

Fe wnaeth PACE werthuso prawf ?erchwyn gwely? newydd i 
helpu i bennu p?un a yw pobl gyda chlefyd ysgyfeiniol 
rhwystrol cronig angen triniaeth wrthfiotig.   

Mae CEDAR yn dreial i weld a allai diferion lladdwyr poen 
leihau?r defnydd o wrthfiotigau yn ddiogel mewn plant gyda 
heintiau ar y glust.  

Mae PRINCESS yn dreial o ddefnyddio profiotigau i atal 
heintiau mewn trigolion cartrefi gofal (NIHR EME).  

Mae PREPARE (FP7) yn cynnal ymchwil clinigol aml-safle, 
ledled Ewrop ar glefydau heintus. Rydym yn nodi?r rhwystrau 
a?r atebion moesegol, gweinyddol, rheoleiddio, logistaidd, 
diwylliannol ac ymddygiadol ar gyfer sefydlu a chynnal 
ymchwil achos cyflym ledled Ewrop.  

Yn ddiweddar fe wnaethom gwblhau?r treial CREAM a 
ariannwyd gan NIHR HTA, oedd yn dangos nad oedd plant 
oedd yn dioddef o ecsema heintus ymddangosol ysgafn i 
gymedrol sy?n cael eu trin gydag eli steroid a lleithyddion, yn 
elwa o wrthfiotigau ychwanegol. Mae?r canlyniadau wedi?u 
cyhoeddi a?u cyflwyno mewn nifer o gyfarfodydd cenedlaethol 
a rhyngwladol, gyda sylw ochr yn ochr â hyn yn y wasg 
genedlaethol a rhyngwladol.  

Fe wnaethom gyflwyno 14 o geisiadau am grant ymchwil ar 
amrywiaeth o bynciau cysylltiedig â heintiau, gan gynnwys 
diagnosis heintiau'r llwybr wrinol, profion newydd ar gyfer 
heintiau bacteriol y gwddf, atal llid yr isgroen, trin sepsis cyn 
mynd i?r ysbyty, gwella defnydd gwrthfiotigau mewn 
deintyddiaeth, a gwella dealltwriaeth gyhoeddus am 
ymwrthedd gwrthfiotig a defnyddio gwrthfiotigau?n briodol.  

Hefyd, mae gennym dri myfyriwr PhD sydd yn gwneud 
cynnydd da, ac rydym yn aros am ganlyniadau 3 chynnig PhD 
pellach.  
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5) Gofal heb ei drefnu a gofal 
brys (Gan gynnwys cyn mynd i?r 
ysbyty) 
Arweinwyr: Yr Athro Helen Snooks & Dr 
Alison Porter   

Mae galw am ofal brys yn parhau i godi gan greu pwysau 
anghynaladwy ar gyfer gwasanaethau ambiwlans ac 
Adrannau Brys. Yn y pecyn gwaith hwn, rydym yn cynnal ein 
ffocws ar ymchwil i ehangu sgiliau clinigol parafeddygon a 
deal sut i leihau?r defnydd o wasanaethau heb eu trefnu.   

Yn y flwyddyn brysur hon, roeddem yn llwyddiannus wrth 
ennill dros £600,000 ar gyfer prosiectau ymchwil newydd. 
Mae TIME, a ariennir gan grant Asesiad Technoleg Iechyd 
gan y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd, yn 
astudiaeth fawr sy?n edrych ar ba mor ymarferol yw rhoi 
naloxone, sy?n gwrthdroi effaith dos gormodol o opioid, i 
gleifion sydd wedi cymryd dos gormodol o sylweddau fel 
heroin. Rhoddir pecyn naloxone, gyda chwistrell wedi?i 
llenwi?n barod a chyfarwyddiadau clir, i ddefnyddwyr 
cyffuriau ac aelodau o?u teulu i?w weinyddu er mwyn cadw 
pobl yn fyw nes y bydd cymorth parafeddygon yn cyrraedd. 
Mae TIME yn adeiladu ar waith blaenorol gyda 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru am leihau marwolaethau 
oherwydd dos gormodol.   

Mae HEAR, astudiaeth arloesol a ariennir gan Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, yn edrych ar anghenion iechyd 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, sut mae?r rhain yn cael eu 
bodloni a?r rhwystrau mae?r cymunedau hyn, a allai fod yn 
gymunedau defnyddwyr uchel o wasanaethau heb eu 
trefnu, yn eu profi. Rydym yn gweithio?n agos gyda 
sefydliadau gwirfoddol ac arweinwyr cymunedol ac yn 
hyfforddi ceiswyr lloches fel ymchwilwyr cyfoedion i gasglu 
data mewn rhannau gwahanol o Gymru.   

Eleni fe wnaethom gyhoeddi ein hadroddiad terfynol o?r 
astudiaeth PRISMATIC mawr, oedd yn gwerthuso?r hyn sy?n 
digwydd pan fydd gan feddygon feddalwedd risg 
rhagfynegol i?w helpu i nodi cleifion sydd â?r risg uchaf o 
gael eu derbyn i?r ysbyty, Yn wahanol i ddisgwyliadau, 
gwelsom fod gweithgarwch gofal iechyd a chostau?n codi 
heb dystiolaeth glir o fudd i gleifion. Mae ein 
canfyddiadau?n codi cwestiynau heriol i?r GIG, ac rydym yn 
bwriadu trafod y rhain dros y misoedd nesaf. 

Fe wnaethom gwblhau?r astudiaeth RAPID, oedd yn profi 
pa mor ymarferol oedd hi i barafeddygon ddefnyddio 
mathau eraill o leddfu poen ar gyfer cleifion oedd wedi 
torri clun; a?r astudiaeth PHED a gynhaliwyd gyda 
Gwasanaeth Ambiwlans Llundain i ddeall yr hyn y gellir ei 
ddysgu o gysylltu data gwasanaeth ambiwlans arferol gyda 
data o adrannau brys ysbytai. 

6) Diogelwch cleifion 
Arweinydd: Dr Andrew Carson-Stevens 

Mae maes diogelwch cleifion yn ymwneud 
â?r gydymdrech i atal niwed, a achosir gan y 
broses iechyd a gofal cymdeithasol ei hun, 
rhag digwydd i gleifion. Yn y DU, mae dros 
chwarter miliwn o bobl yn cael eu niweidio?n ddifrifol gan y gofal 
iechyd a dderbynnir mewn lleoliadau gofal sylfaenol a gofal brys 
bob blwyddyn. Nod ein gwaith yw datblygu ein dealltwriaeth o?r 
problemau mwyaf cyffredin a niweidiol a brofir gan gleifion, ac i 
ddatblygu, profi a gweithredu ymyrraethau i wella diogelwch 
darpariaeth gofal yn y dyfodol. Mae ein cynnydd yn cynnwys y 
canlynol: 

Arloesi dulliau newydd i gynhyrchu dysgu o ofal GIG nad yw?n 
ddiogel. Gall deall pam fod gwallau yn digwydd mewn systemau 
gofal iechyd cymhleth fod yn heriol. Rydym wedi datblygu dulliau 
strwythuredig i gynhyrchu dysgu o amrywiaeth o ddata y gellir ei 
ddefnyddio i ddeall diogelwch cleifion. Mae ein dulliau nawr yn 
cael eu defnyddio gan ymchwilwyr mewn sefydliadau gofal 
iechyd yn fyd-eang. Maen nhw wedi cael eu defnyddio mewn 
prosiectau myfyrwyr ymchwil ac wrth ddylunio grantiau ymchwil 
mawr i ymchwilio niwed sylweddol y gellir ei atal mewn 
amrywiaeth o leoliadau gofal mewn gwledydd eraill. Mae ein 
papur dulliau mwyaf diweddar, a gyhoeddwyd ym Mwletinau 
Sefydliad Iechyd y Byd, yn cynnig dull rhyngwladol i wella canfod 
ac atal achosion sy?n achosi?r niwed mwyaf difrifol i gleifion.  

Dysgu o ddata diogelwch cleifion gyda phartneriaid y GIG i wella 
diogelwch cleifion. Mae gwersi a ddysgwyd o?n hastudiaethau 
gofal sylfaenol yn cael eu defnyddio gan y gwasanaeth Gwella 
1000 o Fywydau yng Nghymru i ddylunio eu strategaeth gwella 
genedlaethol ar gyfer diogelwch cleifion gofal sylfaenol. Rydym 
wedi cefnogi cynnal nifer o ddigwyddiadau Gwella 1000 o 
Fywydau i sefydlu cydweithrediad diogelwch gofal sylfaenol 
rhwng yr holl sefydliadau gofal iechyd ledled Cymru. Ym Mwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a?r Fro, fe wnaethom ddefnyddio ein 
dadansoddiad o adroddiadau m wallau a brofwyd gan gleifion 
oedd yn derbyn meddyginiaeth teneuo?r gwaed. Nodwyd 
meysydd allweddol i wneud gofal yn fwy diogel i gleifion drwy 
drosglwyddo?r gwasanaeth o?r ysbyty i leoliad cymunedol. Roedd 
y prosiect hwn yn enghraifft genedlaethol ac arweiniodd at 
?Wasanaeth Gwell a Chyfeiriedig ar gyfer gwrthgeulo? sy?n golygu 
y gall cleifion gael eu dechrau a?u monitro fel mater o drefn 
mewn gofal sylfaenol (am ragor o fanylion, gwyliwch fideo byr ar 
YouTube).  

Rydym yn parhau i werthuso sut mae meddygon yn gweithio 
mewn adrannau brys neu ochr yn ochr ag adrannau brys er 
mwyn helpu i leihau pwysau ar y gwasanaeth a gwella?r profiad 
a?r canlyniadau ar gyfer cleifion. Rydym hefyd yn datblygu 
mentrau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac yn eu 
rhoi ar waith, a bydd y rhain yn arwain at reoli symptomau mwy 
effeithiol ac amserol ar gyfer cleifion ar ddiwedd eu hoes, gan 
roi mynediad gwell iddynt i wasanaethau y tu allan i oriau, a 
chynyddu ymwybyddiaeth o ddewisiadau cleifion a nodau 
triniaeth ymysg darparwyr y tu allan i oriau.  

 Meysydd ymchwil (parhad) 



13

Arloesi methodolegol 
Arweinwyr: Ruth Lewis & Yr Athro Kerry 
Hood  

Wedi?i gynnwys yn wreiddiol fel pecyn 
gwaith, mae?r gwaith hwn wedi?i ail-broffilio 
fel Thema Arloesol yn PRIME. Ym 
Mlwyddyn 3, ac fel llwyfan ar gyfer y cyfnod estynedig, rydym 
wedi cynyddu gweithgareddau yn y thema arloesol hon, gan 
ganolbwyntio ar y canlynol: 

- Defnyddio data arferol yn ymchwil y Ganolfan PRIME 
- Cael caniatâd mewn poblogaethau oedolion anodd 

eu cyrraedd, yn enwedig y rhai hynny â diffyg 
capasiti, mewn gofal cyn mynd i?r ysbyty gan 
gynnwys y rhai hynny sy?n anymwybodol, a?r rhai sy?n 
marw. 

- Datblygu offer a dulliau newydd i hwyluso gwerthuso 
a manteisio i?r eithaf ar brosesau ymchwil, a 
chynllunio a pharhau i adeiladu ar y cyfleoedd 
ymchwil methodolegol hyn   

Yn PRIME, rydym wedi datblygu hanes gwych o ran dylunio a 
gwerthuso ymyrraethau ac offer i gefnogi gwneud 
penderfyniadau, gan gynnwys cymhorthyddion gwneud 
penderfyniadau, ymyrraethau gwneud penderfyniadau anodd 
ar y cyd, rhagweld risg a rheoli sy?n ceisio newid 
agweddau/ diwylliant yn ogystal ag adeiladu sgiliau a 
gwybodaeth.   

Mae rhai enghreifftiau diweddar o?n gwaith arloesi 
methodolegol yn cynnwys y canlynol:   

Ar gyfer yr astudiaeth MI-PHI fe wnaethom ddatblygu mesur 
?canolbwyntio? ar gyfer ymyrraethau iechyd cyhoeddus 
Cyfweld â Chymhelliant (PI) i hwyluso gwerthuso proses 
integreiddiad MI i leoliadau cwnsela a gofal iechyd amrywiol.   

Ar gyfer yr astudiaeth PREPARE fe wnaethom astudio 
rhwystrau a hwyluswyr i ymchwil achosion o glefydau 
heintus, gan gynnwys canolbwyntio ar ddulliau newydd o 
drosglwyddo gwybodaeth a chaniatâd. Mae?r gwaith hwn yn 
ceisio manteisio i?r eithaf ar brosesau ymchwil presennol a?u 
haddasu ar gyfer ymchwil achosion. Mae?r dulliau hyn wedi?u 
cyflwyno mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol.   

Mae?r astudiaeth TIME yn asesu derbynioldeb Naloxone ?I 
Fynd Adref? wedi?i roi gan barafeddygon i?w ddefnyddio gan 
gyfoedion mewn achos o gymryd dos gormodol o opioid gan 
ddefnyddio canlyniadau data cysylltiedig dienw.   

Mae?r astudiaeth CARiAD yn archwilio rôl gofalwyr lleyg wrth 
roi meddyginiaeth isgroenol fel bo?r angen ar gyfer 
symptomau newydd cyffredin mewn cleifion sy?n marw 
gartref. Mae hyn yn cynnwys cael caniatâd ymlaen llaw gan 
gleifion sydd yn debygol o golli capasiti yn nyddiau olaf eu 
hoes. 

7)  Iechyd y Geg a gofal deintyddol 
sylfaenol 
Arweinydd: Yr Athro Ivor Chestnutt   

Mae gofal deintyddol yng Nghymru, a 
ddarperir yn bennaf mewn gofal sylfaenol, yn 
costio £140M y flwyddyn. Mae?r pecyn 
gwaith hwn yn hwyluso datblygiad ymchwil o ansawdd uchel yn 
y sector hwn lle mae diffyg ymchwil. Y prif feysydd o ddiddordeb 
yw (i) gwella iechyd y geg a thechnolegau deintyddol ataliol, (ii) 
y defnydd o wrthfiotigau mewn gofal deintyddol sylfaenol; (iii) 
gofal iechyd darbodus mewn deintyddiaeth.   

Rydym wedi sicrhau grant a ariennir gan NIHR HTA i gynnal treial 
clinigol o raglen newid ymddygiad Gwasanaeth Negeseuon Byr i 
wella iechyd y geg mewn pobl ifanc difreintiedig (grant rhaglen 
NIHR, £1.9M, gyda £170K yn dod i Brifysgol Caerdydd a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a?r Fro). Mae cam peilot y treial wedi?i 
gwblhau?n llwyddiannus a bydd prif gam y treial yn cychwyn ym 
mis Medi 2018.   

Mae effaith y gwaith a gyflawnwyd yn flaenorol gan y gr? p yn 
parhau i ddod i?r golwg. Mae ein canfyddiad o gywerthedd 
rhwng effaith ataliol farnais fflworid ar bydredd dannedd a sêl 
tyllau mewn rhaglen iechyd y geg gymunedol wedi arwain at 
oblygiadau sylweddol ar gyfer darparu cynlluniau o?r fath mewn 
meysydd cymdeithasol ac economaidd difreintiedig yng 
Nghymru. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ganllawiau i?r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, yn awgrymu y 
dylai adnoddau oedd ar hyn o bryd yn cael eu cysegru i raglenni 
sêl tyllau gael eu hail-fuddsoddi mewn mathau eraill. 
Cyflwynwyd canfyddiadau?r treial hwn a ariannwyd gan NIHR HTA 
i Gymdeithas Prif Swyddogion Deintyddol Ewrop yn ddiweddar a 
chododd llawer o ddiddordeb o?r cyflwyniad. 

Mae deintyddion yn gyfrifol am tua 8% o?r holl wrthfiotigau sy?n 
cael eu rhagnodi mewn gofal sylfaenol yn y DU. Mae gwaith 
blaenorol yn y thema hon wedi disgrifio?r defnydd o wrthfiotigau 
therapiwtig gan ddeintyddion; cydymffurfiaeth â chanllawiau 
clinigol; a ffactorau sy?n gysylltiedig â rhagnodi gwrthfiotigau lle 
nad oed haint sy?n lledaenu neu ymglymiad systemig. Yn dilyn y 
gwaith hwn, mae profiadau cleifion o weld gweithiwr proffesiynol 
meddygol cyffredinol gyda phroblem ddeintyddol, wedi?u 
hastudio. Bydd hyn yn sail i ymyriad i gyfeirio cleifion sy?n profi 
problemau deintyddol at ofal deintyddol priodol.   

Mae astudiaeth ar gymysgedd sgiliau mewn deintyddiaeth yn 
edrych ar botensial therapyddion deintyddol i wella darpariaeth 
gwasanaeth mewn gofal sylfaenol deintyddol wedi?i chwblhau. 
Arweiniodd hyn at ddatblygu pecyn cymorth y gellir ei 
ddefnyddio gan ddeintyddfeydd gofal sylfaenol i nodi eu 
parodrwydd i addasu a gwella?r defnydd o gymysgedd sgiliau 
mewn deintyddfeydd. O ganlyniad i?r gwaith hwn, enillwyd 
efrydiaeth PhD wedi?i ariannu gan KESS i edrych ymhellach ar 
integreiddio atal mewn ymarfer gan ddefnyddio dull cymysgedd 
sgiliau.   

Gwaith arall ar ddarparu corun mewn ymarfer deintyddol 
cyffredinol ac ar y broses sydd ar droed o leihau?r defnydd o 
amalgamau deintyddol.  
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Public involvement & engagement

Yn ystod 2017, sefydlodd Canolfan PRIME Cymru?r gr? p 
SUPER sy?n cynnwys cleifion ac aelodau o'r cyhoedd i gefnogi 
datblygu, gweithredu a lledaenu ymchwil sy?n gysylltiedig â 
PRIME. Defnyddwyr Gwasanaeth ar gyfer Ymchwil Gofal 
Sylfaenol a Gofal Brys (Service Users for Primary Emergency 
care Research) yw ystyr SUPER. 

Dosbarthwyd gwybodaeth am SUPER ar draws rhwydwaith 
eang o sefydliadau gwirfoddol, cymunedol ac ymchwil gan 
ddefnyddio taflenni a chyfryngau cymdeithasol i gyrraedd pobl 
â phrofiadau a chefndiroedd amrywiol ar draws Cymru. O?r 
ddau ar hugain a gafodd eu recriwtio, nid oedd deg o unigolion 
yn hysbys i PRIME ynghynt, daeth wyth o du hwnt i ardaloedd 
Caerdydd ac Abertawe ac roedd pump yn rhieni gyda phlant 
ifanc. 

Gwahoddir ymchwilwyr PRIME i fynychu cyfarfodydd chwarterol 
rheolaidd SUPER ac i ddosbarthu gwybodaeth i aelodau er 
mwyn cael cyngor a chymryd rhan mewn gweithgareddau 
ymchwil, yn enwedig datblygu ymchwil a lledaenu gwybodaeth. 
Mae staff wedi eu mynychu i gyflwyno syniadau ymchwil a 
dogfennau strategaeth PRIME ac maent wedi eu canfod yn 
gyfleuster ardderchog ar gyfer hysbysu datblygiad cynnar ac ar 
gyfer cynigion ymchwil. Mae aelodau SUPER hefyd wedi 
cyfrannu at weithgareddau datblygu ymchwil ac maent wedi 
mynychu cynadleddau a gweithdai i hyrwyddo cyfranogiad y 
cyhoedd mewn ymchwil. 

Mae PRIME wedi ymrwymo i gynnwys y cyhoedd a chleifion yn 
eu holl weithgareddau datblygu ymchwil. Dim ond un ffordd o 
gyflawni hyn yw SUPER. Mae ymchwilwyr hefyd yn defnyddio 
rhwydweithiau eraill a chysylltiadau i recriwtio pobl â phrofiad 
perthnasol i gymryd rhan ym mhecynnau gwaith PRIME yn 
gyffredinol. 

Enghreifftiau o?r cyhoedd yn cymryd rhan yn ymchwil PRIME: 

- Cyfrannodd aelodau PRIME yn weithredol drwy 
gyfrwng cyflwyniadau a phresenoldeb yng nghyfarfod 
blynyddol PRIME 2017: cyflwynodd tri unigolyn banel 
trafod ynghylch cynnwys y cleifion a?r cyhoedd; 
cyflwynodd dau unigolyn gyflwyniad cryno ynghylch 
datblygiadau SUPER; fe wnaeth naw unigolyn staffio 
stondin ynghylch SUPER; mynychodd un unigolyn ar 
ddeg ginio cyn cynhadledd a digwyddiad rhwydweithio 
gydag ymchwilwyr PRIME. 

- Darparwyd adborth a chyngor gan aelodau SUPER i 

ymchwilio cynigion ynghylch: presgripsiynu 
cymdeithasol; parafeddygon sy'n gweithio mewn gofal 
sylfaenol; dechrau teulu gyda chlefyd hunanimíwn; 
cefnogi pobl sy'n galw gwasanaethau 999 yn aml; 
gofal parameddygol estynedig ar gyfer cleifion strôc; 
lleddfu poen cyn yr ysbyty i gleifion â thorasgwrn y 
glun. 

- Darparodd aelod SUPER weithdy ar y cyd ynghylch 
datblygu cynigion ymchwil yn y gynhadledd Fforwm 
Ymchwil Gwasanaeth Meddygol Brys (EMS) 999. 

- Mae panel o 17 o wragedd ar-lein yn cefnogi 
astudiaeth deulu STAR. Mae'r panel ar-lein yn ffordd 
ddefnyddiol o gynnwys cleifion â chyflyrau prin sy'n 
byw ledled y DU, sy?n mynd drwy gyfnodau o fod yn 
sâl iawn, ac sydd mewn cyflogaeth pan fo ganddynt 
blant ifanc. Mae pob un o?r rhain yn rhesymau pam y 
mae'n heriol iddynt fynychu cyfarfodydd wyneb yn 
wyneb yn ystod y dydd neu i wneud ymrwymiad i fod 
yn rhan o'r prosiect yn gyson. 

- Ymunodd saith o bobl â phanel cyhoeddus PREPARE, 
sy'n cyfarfod yn rheolaidd i gynghori a chefnogi 
treialon clinigol PREPARE mewn ymchwil pandemig. 

- Mae unigolion sydd wedi eu recriwtio drwy elusennau 
sy'n cefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches wedi 
ymuno â thîm astudio HEAR i gefnogi?r astudiaeth 
hon ynghylch mynediad at wasanaethau iechyd a 
gofal. Bydd yr astudiaeth yn recriwtio ymchwilwyr lleyg 
o gymunedau ffoaduriaid a cheiswyr lloches i gasglu 
data gan bobl sy'n chwilio am fywyd newydd yng 
Nghymru. 

- Mae aelod SUPER sydd â phrofiad helaeth o gyfrannu 
mewn ymchwil yn mentora cyd-aelod newydd i 
gyfrannu mewn ymchwil. Mae?r ddau wedi cyfrannu at 
ddatblygiad cynnig ymchwil ar gyfer astudiaeth RAPID 
ynghylch rheoli poen a brofir gan bobl â thorasgwrn y 
glun cyn iddynt gael eu cludo i?r ysbyty. 

Mae PRIME hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
ymgysylltu i roi cyhoeddusrwydd i'n gwaith ymchwil: 

- Digwyddiad rhyngweithiol sy?n canolbwyntio ar 
ymchwilio heintiau ac ymwrthedd gwrthficrobaidd yn 
yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn. 

- Stondin PRIME SUPER yng nghyfarfod blynyddol 
Involving People lle gwahoddid cynrychiolwyr i 
adnabod y ?rysáit? (dull) i gynnwys y cyhoedd yn dda 
gan ddewis ?cynhwysion? ar gyfer ?cawl? cyfranogiad y 
cyhoedd blasus. 

- Cymryd rhan yn y Digwyddiad Gofal Iechyd Gochelgar 
ar gyfer Deiliaid Diddordeb. 

- Hyrwyddo ymchwil PRIME yn y digwyddiad Cancer 
Quest yn Techniquest. 

- Mae aelodau SUPER yn cyfrannu at Symudiadau 
Gwybodaeth a Strategaeth Effaith (Knowledge 
Mobilisation and Impact Strategy) PRIME.  
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Rydym yn llwyr gydnabod pwysigrwydd y maes ymchwil 
hwn, gyda chyd-ddibyniaeth y sectorau cynradd, y 
sectorau nad ydynt wedi eu trefnu a?r sectorau gofal 
cymdeithasol ar gyfer capasiti, darparu gwasanaethau 
ac ansawdd. 

Cynhaliwyd ymarfer consensws cynhwysfawr yn 2015 
gyda deiliaid diddordeb, gan gynnwys darparwyr gofal 
cymdeithasol, aelodau o'r cyhoedd, academyddion, 
meddygon, myfyrwyr ymchwil, Llywodraeth Cymru, 
Cyngor Gofal Cymru a Chyfarwyddwr yr Ysgol ar gyfer 
Gofal Ymchwil Cymdeithasol, i ddatblygu strategaeth 
Ymchwil Gofal Cymdeithasol ar gyfer Canolfan PRIME 
Cymru. 

Nododd hyn ein hegwyddor strategol ymchwil gofal 
cymdeithasol cyffredinol, er mwyn sicrhau bod yr 
ymchwil a wneir yn addas i'r diben ym marn y 
cyhoedd, y cleifion a?r gofalwyr yn ogystal â?r 
rhanddeiliaid proffesiynol. Nododd y gwaith ddeg 
thema ymchwil a phedair blaenoriaeth ar gyfer 
ymchwil; ac mae?r gwaith wedi symud yn ei flaen eleni 
fel a ganlyn: 

Mae gan y thema ?ymwybyddiaeth ymchwil, ymgysylltu 
a meithrin gallu? dair ysgoloriaeth ymchwil PhD 
(Menter Gydweithredol Academaidd Cymru ar gyfer 
Ymchwil Gofal Cymdeithasol, Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru), un ysgoloriaeth DBA a dwy ysgoloriaeth MRES 
(Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth neu 
KESS). Mae meysydd ymchwil yn cynnwys ?cam-drin?, 
System Gwybodeg Gofal Cymunedol Cymru (?rhannu 
gwybodaeth?), ?gofal hirdymor? (anableddau dysgu, 
cartrefi gofal ac ailddylunio tai ar gyfer pobl h?n). 
Mae?r tîm hefyd wedi bod yn rhan o drafodaethau am 
seilwaith ymchwil a moeseg gofal cymdeithasol yng 
Nghymru, ac wedi gweithio gyda SEWREC a thîm 
rhyngwladol wrth ddatblygu cyflwyniad grant ERASMUS 
Plus (partneriaid o Gymru (WEA), Sbaen, Portigwal a 
Bwlgaria). Y nod oedd gwella cymwyseddau tiwtoriaid 
a hunan-asesu mewn sefydliadau anllywodraethol.   

Rydym yn cyd-gadeirio Rhwydwaith Ymchwil Rhagnodi 
Cymdeithasol Cymru Gyfan. Mae ganddo 14 aelod ar 
ei gr? p llywio a thîm mawr o gydlynwyr o bobl prifysgol 
yng Nghymru, GIG, awdurdodau lleol, y trydydd sector 
a diwydiant. Bydd y rhwydwaith ymchwil yn helpu i 
gefnogi ac adeiladu?r sylfaen dystiolaeth ar gyfer 
Rhagnodi Cymdeithasol yng Nghymru ond yn enwedig 
ar gyfer y tair cymuned ymarfer newydd. Cynhaliwyd 
ein digwyddiad cyntaf ym mis Mai 2018 yn Stadiwm 
Dinas Caerdydd a gosod ein wyth blaenoriaeth ar 
gyfer ymchwil. Ar hyn o bryd mae gennym dros 160 o 
aelodau rhwydwaith. 

Themâu ?gwydnwch ac asesu?: mae FRAIT (Offer a 
Theclyn Asesu Gwydnwch Teuluol) wedi?i ddatblygu 
mewn partneriaeth â GIG Cymru a Phrifysgol De 

Cymru (tîm i?w weld yn y llun uchod ar y dde), ac yn 
cael ei ddefnyddio gan Ymwelwyd Iechyd ledled Cymru 
i wella canlyniadau datblygu plant o fewn Rhaglen 
Plant Iach Cymru Llywodraeth Cymru o fis Mehefin 
2017 yn ogystal â llywio ffrwd gwaith craff ymwelwyr 
iechyd.   

Thema ?Deddfau, Polisïau a?u heffaith?: yn cynnwys 
gwerthusiadau ar eiriolaeth gofalwyr a gwasanaethau 
eiriolaeth merched ar gyfer gweithwyr stryd. Mae?r 
rhain wedi rhoi cyfle i fyfyriwr PhD arwain cyflwyniad 
grant.   

Thema gofal hirdymor: Cynhaliwyd ymarfer consensws 
(dan arweiniad Victoria Shepherd) ar gyfer Cartrefi 
Gofal a chyhoeddwyd y canfyddiadau (Age and Aging, 
2016). Fe wnaethom wahodd staff cartrefi gofal o 
bob cwr o?r DU i weithredu fel ?panel arbenigol? i nodi 
meysydd lle mae angen ymchwil ar gyfer pobl yn byw 
mewn cartrefi gofal. Gallai?r canlyniadau fod o 
ddiddordeb i gyllidwyr ymchwil i ystyried sut y gallai?r 
blaenoriaethau gael eu hymgorffori i?w strategaeth 
comisiynu ymchwil. Mae canlyniadau wedi eu rhannu 
gyda nifer o gyllidwyr ymchwil sydd wedi mynegi 
diddordeb. Yn 2018, bwriedir cynnal gweithdy pellach 
ar y cyd rhwng y Ganolfan PRIME a Linc Care: ?Gofal 
sy?n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn cartrefi gofal ? 
beth yw?r canlyniadau sydd wirioneddol o bwys?. 

Thema ?Lles?: Mae Joyce Kenkre wedi bod yn gweithio 
gyda Homestart UK ar wirfoddoli yn yr Alban a 
Llundain; a gyda ?Our Place? ar gyfer mamau ifanc 
(gan roi gwybodaeth newydd a sgiliau rhianta iddyn 
nhw). Mae?r gr? p hwn yn tarddu o fenter PPI a 
ddatblygwyd gan yr Athro Kenkre ar gyfer gwerthusiad 
yr Adran Iechyd o?r Rhaglen Partneriaeth Nyrsys Teulu. 
Mae hwn wedi?i gyflwyno yn y Senedd fel enghraifft o 
ddatblygu cyfalaf cymdeithasol yn y gymuned. Mae?r 
tîm wedi cefnogi Dr Mark Richardson (MIND) i 
ddatblygu ei fodel o adfer iechyd meddwl 
(RecoveredWales) yn y gymuned a gwaith cymorth 
cyntaf iechyd meddwl mewn gwasanaethau 
carchardai.  

Gofal cymdeithasol  
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Mae Canolfan PRIME Cymru yn awyddus i gynyddu 
cydweithrediadau ymchwil gyda phartneriaid masnachol 
a diwydiannol yng Nghymru a thu hwnt. 

Ein nod yw: 

- Gweithio gyda?r diwydiant a?r trydydd sector wrth 
flaenoriaethu, dylunio a chynnal ymchwil;

- Gweithio gyda?r diwydiant ar gyfer datblygu 
cynhyrchion /  offer newydd ar gyfer darparu 
gofal yn y dyfodol. 

Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid masnachol yn y 
ffyrdd canlynol: 

- Ceisiadau cyllid cydweithredol; 

- Cynnig cyngor arbenigol ac arweiniad ar ddylunio 
ymchwil a methodoleg; 

- Cynnal gwerthusiadau cynnyrch a gwerthusiadau 
gwasanaeth; 

- Darparu mewnbwn gan gleifion, gofalwyr a?r 
cyhoedd; 

- Rhoi mewnbwn i ddatblygu dyfeisiau diagnostig; 
- Creu cyfleoedd i gwmnïau o Gymru gymryd rhan 

mewn Cyfleoedd Masnach Rhyngwladol.
- Paratoi ?proffiliau targed? i?w defnyddio mewn 

lleoliadau gofal sylfaenol, gofal cymdeithasol a 
gofal brys.  

Astudiaeth Maes Astudio Cydweithredwr 

PACE Defnydd meddygon o Brawf Pwynt Gofal Protein Adweithiol-C (CRP) i helpu i 
dargedu rhagnodi gwrthfiotigau i gleifion gyda Gwaethygiadau Aciwt COPD sydd 
fwyaf tebygol o elwa. 

Alere 

CREAM Treial i ddarganfod os yw gwrthfiotigau drwy?r geg neu ar y croen yn helpu i wella 
difrifoldeb ecsema mewn plant gydag ecsema heintiedig.

Mawdsleys 

OSTRICH Treial i asesu effeithiolrwydd triniaeth steroid i blant gyda gormod o g? yr yn y 
glust 

Piramal Healthcare 

PRINCESS Treial yn profi p?un a yw ychwanegiad probiotig yn lleihau?r nifer o heintiau 
mewn trigolion cartrefi gofal ac yn lleihau gwrthfiotigau yn y gr? p risg uchel hwn 

CHR HANSEN 

ABACus Gweithio gyda Digital Morphosis a Tenovus Cancer Care i ddatblygu ?gwiriad 
iechyd? ? holiadur sgrin-gyffwrdd rhyngweithiol 

Digital Morphosis 

RAPP-ID Datblygu profion diagnostig cyflym newydd ar gyfer Clefydau Heintus: Datblygu 
manylebau anghenion defnyddwyr 

EFPIA (including 
GlaxoSmithKline, 
Jansen, Sanofi, 
Novartis) 

POETIC Gwerthusiad o?r Prawf Diagnostig Haint y Llwybr Wrinol SSI FlexicultTM  Statens Serum 
Institut 

KESS PhD 
Studentships 

 

Reinshaws: Ymchwilio i ganlyniadau mewnblaniadau a thywyswyr y wyneb a?r 
penglog 3D wedi?u hargraffu mewn llawdriniaethau ailadeiladol yn erbyn gofal 
arferol wedi llawdriniaeth. 
Huntleigh: Sginio gofal sylfaenol am glefyd y rhydwelïau amgantol 

Renishaws, Sony,  
Huntleigh, GE 
Healthcare, Cutest, 
TBS GB, RSM UK

Commercial partnerships

http://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/pace
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/cream
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/cream
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/themes/children-and-young-people/ostrich-study
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/themes/children-and-young-people/ostrich-study
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/themes/infections/princess-study
https://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/abacus
https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/rapp-id
http://www.poetic-study.co.uk/poetic-study-summary.php
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Mae PRIME yn gweithio?n agos gyda thimau o bob rhan o 
seilwaith ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Mae cydweithio a chydweithredu yn gyfle i atgyfnerthu datblygu, 
gweithredu a lledaenu ymchwil drwy gyfuno arbenigedd a 
chyrraedd cynulleidfa ehangach i rannu canfyddiadau newydd. 

Fe wnaethom gydweithio gyda chydweithwyr o Ganolfan Ymchwil 
Canser Cymru i ddatblygu rhaglen o ymchwil am helpu pobl i fod 
yn fwy ymwybodol o symptomau canser. 

Datblygwyd astudiaeth ychwanegol, am sgrinio ar gyfer canser y 
rhefr mewn pobl oedd eisoes wedi cael diagnosis gwahanol 
gyflyrau iechyd, gyda mewnbwn gan Ganolfan Ymchwil Canser 
Cymru a?r Ganolfan ar gyfer Ymchwil Treialon, a?i chyflwyno ar 
gyfer galwad cymrodoriaeth ôl-ddoethurol iechyd Ymchwil Iechyd 
a Gofal Cymru. 

Mae ein gofal brys a gofal heb ei drefnu?n cael ei drefnu a?i 
gyflawni gyda mewnbwn gan Uned Treialon Abertawe, ac yn aml 
mae ein treialon dan arweiniad Prifysgol Caerdydd yn cael eu 
rheoli gan y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Treialon, Prifysgol 
Caerdydd. 

Rydym yn gweithio?n agos gydag Ysgol Cymru ar gyfer Gofal 
Cymdeithasol, gan rannu gwybodaeth, mynychu cyfarfodydd ein 
gilydd ac ystyried cysylltiadau rhwng ymchwil a pholisi. 

Rydym hefyd wedi datblygu cysylltiadau gyda Iechyd Cyhoeddus 
Cymru, gan weithio gyda nhw ar brosiect HEAR am fynediad 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wasanaethau iechyd a gofal, yn 
ogystal â thrafod sut i ddatblygu cymhorthydd penderfyniad y 
claf i helpu i roi?r gorau i ysmygu, a rhoi hwn ar waith. 

Mae staff PRIME yn cyfarfod yn rheolaidd gydag aelodau o dîm 
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac yn gweithio gyda nhw ar 
weithgareddau i gefnogi cynnal ymchwil o ansawdd uchel yng 
Nghymru. 

Mae nifer o aelodau PRIME yn meddu ar wobrau Uwch 
Arweinwyr Ymchwil ac yn mentora ymchwilwyr sydd ar ddechrau 
eu gyrfa. 

Rydym yn eistedd ar baneli i adolygu a dyfarnu cynlluniau grant. 
Rydym yn ceisio cyngor gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar sut 
i rannu ein canfyddiadau ymchwil yn effeithiol er mwyn i 
dystiolaeth newydd lywio polisïau newydd a chynlluniau 
comisiynu. 

Rydym yn aelodau 

- Gr? p Gweithredol a Gweithgor Ymchwil Iechyd a Gofal 
Cymru ar gyfer gofal sylfaenol, cyfathrebu, ac ymglymiad 
ac ymgysylltiad cyhoeddus, gan gyfrannu ynghyd â 
chydweithwyr o?r canolfanau a?r unedau sy?n rhan

- seilwaith ymchwil a ariennir gan Lywodraeth Cymru. 

Research collaborations
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Mae ein hymchwilwyr wedi ymgysylltu gyda 
gweithwyr proffesiynol o?r GIG a sectorau gofal 
cymdeithasol yn llwyddiannus, a byddant yn 
parhau i feithrin cydweithrediadau 
llwyddiannus parhau mewn amrywiaeth eang o 
feysydd gwahanol.   
Rydym yn parhau i weithio?n agos gyda gwasanaethau 
ambiwlans a chydweithwyr eraill yn y GIG, sefydliadau?r 
trydydd sector yn ogystal â chleifion ac aelodau?r 
cyhoedd, i gynllunio a chynnal astudiaethau ymchwil. 
Rydym yn gweithio gyda?n partneriaid ymchwil a?n 
cyllidwyr i rannu canfyddiadau er mwyn i dystiolaeth 
lywio?r broses o gynllunio a darparu gwasanaeth yn y 
dyfodol ac arwain at fanteision cadarnhaol i gleifion a 
darparwyr gwasanaeth. 

Byddwn yn parhau i gydweithredu gyda byrddau iechyd 
lleol ar ymchwil gwella gwasanaeth i ddiogelwch cleifion 
mewn gofal sylfaenol y tu allan i oriau ar gyfer pobl ar 
ddiwedd eu hoes (Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan), ac yn datblygu prosiectau i werthuso llwybrau 
cyfeirio ar gyfer pobl gydag osteoarthritis o ofal sylfaenol 

i ofal eilaidd (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan). 

Byddwn yn ceisio cyfleoedd pellach i gydweithredu gyda 
mentrau Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan gynnwys y 
Cynllun Darparu Ymwrthedd Gwrthficrobaidd, Dewis 
Doeth Cymru a gyda ?Chanolfan Gofal Sylfaenol? ac 
adran ymchwil Iechyd Cyhoeddus Cymru am 
gydweithredu. Mae trafodaethau cychwynnol tebyg gyda 
Chomisiwn Bevan a?r Gwasanaeth Trosglwyddo Gwaed 
yn mynd rhagddynt. 

Byddwn yn adeiladu ar y cysylltiadau gyda rhwydweithiau 
iechyd rhyngwladol i fanteisio i?r eithaf ar gyfleoedd ar 
gyfer cydweithredu mewn ymchwil (e.e. dewis Joyce 
Kenkre fel aelod o Fwrdd Gwyddonol EURIPA (European 
Rural and Isolated Practitioners Association) o 2017 
gyda chylch gwaith i nodi galwadau ar gyfer prosiectau o 
raglenni?r UE, Sefydliad Iechyd y Byd, a rhaglenni 
TEMPUS).  
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 Allbynnau allweddol a chanlyniadau sy'n ymddangos  

Canfyddiadau ymchwil allweddol o ganlyniad i ymchwil PRIME a gyhoeddwyd 2017-18: 

Datblygu a throsglwyddo model newydd i ddysgu gweithwyr iechyd proffesiynol i rymuso cleifion o ran rheoli gofal cronig 
rheolaidd: prosiect rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar y claf. Mae addysg i weithwyr iechyd proffesiynol wedi cael ei 
beirniadu am beidio ag integreiddio arbenigedd cleifion i gwricwla proffesiynol a fyddai?n datblygu sgiliau proffesiynol o ran 
grymuso cleifion. Cyflwynir model pedagogaidd sy'n canolbwyntio ar y claf. Mae?r model yn disgrifio tri cham grymuso: (1) y 
gwaith rhagarweiniol, (2) yr elfennau grymuso a (3) y canlyniadau disgwyliedig. Roedd y tri cham hyn wedi eu cyfyngu gan 
ddwy thema drawsbynciol: ?amser? a ?adnoddau sy?n galluogi cleifion.? Roedd arbenigedd cleifion wedi ei wreiddio yng 
nghwricwlwm y modiwl newydd. Gan ddefnyddio enghraifft cynllunio gofal a theori trefniant arferol Pentland a Feldman, caiff 
y canlyniadau eu troi?n fodel addysgol sy'n canolbwyntio ar y claf, i ddysgu myfyrwyr iechyd proffesiynol sut i rymuso 
cleifion.  
Wallace CA, Pontin D, Dokova K, Mikkonen I, Savage E, Koskinen L. Developing and Translating a New Model for Teaching 
Empowerment Into Routine Chronic Care Management: An International Patient-Centered Project. Journal of Patient Experience 
1-9, 2017 DOI: 10.1177/ 2374373517721516

Dealltwriaeth gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol proffesiynol o?r ddeddfwriaeth ynghylch ymchwil sy'n cynnwys 
oedolion sydd heb alluedd. Caiff pobl sydd heb y galluedd i roi caniatâd hyddysg eu heithrio o ymchwil meddygol yn aml. 
Mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn gweithredu fel ceidwaid pyrth i ymchwil yn rhinwedd eu rôl o 
nodi cyfranogwyr posibl, o roi gwybod iddynt am gyfleoedd ymchwil, ac o chwilio am gydsyniad deallus a gweithgareddau 
ymchwil eraill. Cynhaliwyd arolwg gennym i asesu gwybodaeth gweithwyr proffesiynol am y gyfraith ynghylch recriwtio 
cyfranogwyr nad yw?r galluedd ganddynt i gydsynio ar eu pennau eu hunain. Gan ddefnyddio senarios, canfuom mai ychydig 
o weithwyr proffesiynol oedd yn gallu adnabod pwy oedd ag awdurdod i wneud penderfyniadau ynghylch ymchwil ar ran 
unigolion nad oeddent yn gallu cydsynio?n gyfreithiol. Mae ein hastudiaeth yn amlygu angen sylweddol am addysg a 
hyfforddiant yn y maes hwn ar draws pob proffesiwn iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar bob lefel o hyfforddiant ac arfer. 
Mae hefyd yn awgrymu bod angen newid agwedd o ran cynnwys oedolion sydd heb alluedd mewn ymchwil. 
Shepherd V, Hood K, Griffith R, Sheehan M, Wood F. Health and social care professionals? understanding of the legislation 
governing research involving adults lacking capacity ? a survey. Journal of Medical Ethics. 2018 doi: 
10.1136/ medethics-2017-104722   

Hyfforddiant i Gefnogi Hunanreolaeth ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol. Mae cleifion â chyflyrau tymor hir 
angen hunan-reoli eu cyflwr yn gynyddol. Mae angen i hyn ddod gyda?r hyfforddiant y mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn 
eu derbyn ynghylch sut i helpu cleifion i reoli eu cyflyrau eu hunain. Cynhaliwyd adolygiad llenyddol i ddeall mwy am sut y 
mae hyfforddiant o'r fath yn gweithredu ac yn adnabod rhwystrau a hwyluswyr hyfforddiant. Canfuom fod gweithwyr iechyd 
proffesiynol yn aml angen newid yn gyfan gwbl y ffordd y maent yn gwerthfawrogi hunanreolaeth. Yn aml, mae angen 
newidiadau ar lefel y sefydliad hefyd i helpu i gefnogi'r broses.  
Davies F, Wood F, Bullock A, Wallace C, Edwards A. Shifting Mindsets: a realist synthesis of evidence for self-management 
support training. Medical Education. 2018 Mar;52(3):274-287 

Achosion o bresgripsiynu gwrthfiotigau ar gyfer haint wrinal sydd wedi ei ddiagnosio?n glinigol mewn oedolion h?n sy?n 
derbyn gofal sylfaenol yn y DU. Mae heintiau?r llwybr wrinal (UTI) yn achos pwysig o forbidrwydd ac o?r defnydd a wneir o 
wrthfiotigau mewn oedolion h?n, ond ychydig iawn o ddata sydd ar gael i ddisgrifio baich clefyd mewn gofal sylfaenol. Nod 
yr astudiaeth hon oedd amcangyfrif nifer yr achosion o heintiau'r llwybr wrinal sydd wedi eu diagnosio?n glinigol ac archwilio 
presgripsiynu gwrthfiotigau empirig cysylltiedig. Cynhaliwyd astudiaeth arsylwadol adolygol gan ddefnyddio cofnodion iechyd 
cysylltiedig bron i 1 miliwn o gleifion ?65 mlwydd oed a oedd wedi cofrestru gyda 393 practis gofal sylfaenol yn Lloegr. 
Dyma'r astudiaeth gyntaf ar sail poblogaeth sy?n disgrifio baich heintiau'r llwybr wrinal yng ngofal sylfaenol y DU. Mae ein 
canfyddiadau?n awgrymu bod angen deall yn well y rhesymau ar gyfer y cyfraddau cynyddol o heintiau?r llwybr wrinal sydd 
wedi eu diagnosio?n glinigol ac ystyried sut orau i fynd i'r afael â?r broblem glinigol bwysig hon.  
Ahmed H, Farewell D, Jones HM, Francis NA, Paranjothy S, Butler CC (2018) Incidence and antibiotic prescribing for clinically 
diagnosed urinary tract infection in older adults in UK primary care, 2004-2014. PLoS ONE 13(1): e0190521. 
https:/ / doi.org/ 10.1371/ journal.pone.0190521

Effaith sgrinio CT dos isel ar roi'r gorau i ysmygu ymhlith cyfranogwyr risg uchel ym Mhrawf Sgrinio Canser yr Ysgyfaint y 
DU. Mae canfyddiadau'r astudiaeth, sef edrych ar effaith sgrinio CT ar ysmygwyr â risg uchel o ddatblygu canser yr 
ysgyfaint, yn anghytuno â?r gred fod canlyniad sgrinio negyddol yn cynnig 'trwydded i ysmygu' ac yn datgelu bod ymgymryd â 
sgrinio?r ysgyfaint yn gallu rhoi cyfle i ysmygwyr gael cymorth i roi'r gorau i ysmygu, ar adeg pan fônt yn debygol o fod yn 
barod i dderbyn cynigion o gymorth. B
rain K, Carter B, Lifford KJ, Burke O, Devaraj A, Baldwin D, Duffy S, Field JK. Impact of low-dose CT screening on smoking 
cessation among high-risk participants in the UK Lung Cancer Screening Trial. Thorax 2017;72:912-918. 
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 Allbynnau allweddol a chanlyniadau sy'n ymddangos  

Sôn am feirws papiloma dynol a chanser: datblygu ymgynghoriadau llywio drwy gydgynhyrchu rhanddeiliaid lleyg 
a phroffesiynol gan ddefnyddio data ansoddol, meintiol ac eilaidd. 
Mae feirysau papiloma dynol (HPVs) yn achosi canser ceg y groth yn ogystal â mathau eraill o ganser. Ond mae 
ymwybyddiaeth y cyhoedd o HPV yn wael ac mae gan llawer o glinigwyr ddiffyg gwybodaeth ddigonol neu hyder i 
drafod trosglwyddo rhywiol a materion sensitif cysylltiedig. Mewn partneriaeth â chleifion a chlinigwyr, cynhyrchwyd 
adnoddau sydd wedi eu datblygu a?u profi?n drwyadl i helpu meddygon i ddarparu gwybodaeth am HPV i'w cleifion 
mewn ffordd sy?n onest, cywir, calonogol a defnyddiol.  
Hendry M, Pasterfield D, Gollins S, Adams R, Evans M, Fiander A, Robling M, Campbell C, Bekkers MJ, Hiscock J, Nafees S, Rose 
J, Stanley M, Williams O, Makin M, Wilkinson C. Talking about human papillomavirus and cancer: development of consultation 
guides through lay and professional stakeholder coproduction using qualitative, quantitative and secondary data. BMJ Open 
2017;7:e015413. doi: 10.1136/ bmjopen-2016-015413. 

Model haeniad risg rhagfynegol: treial lletem risiog ar hap mewn gofal sylfaenol (PRISMATIC). 
Meddalwedd sy'n anelu at helpu meddygon gofal sylfaenol i adnabod pobl â risg uchel o gael eu derbyn i'r ysbyty, 
gyda'r syniad y gall meddygon ddod o hyd i ffyrdd i ddarparu gofal ar gyfer y cleifion hynny yn y cartref yw PRISM. 
Gwerthuswyd effeithiau cyflwyno PRISM i 32 practis cyffredinol yn ne Cymru gyda phoblogaeth o 230,000. Gan 
ddadansoddi data arferol, canfuom fod mwy o dderbyniadau brys i'r ysbyty, mwy o ymweliadau ag adrannau 
damweiniau ac achosion brys, a mwy o apwyntiadau cleifion allanol ar ôl cyflwyno PRISM. Felly, cododd costau gofal 
iechyd heb dystiolaeth glir o fanteision i gleifion, er bod sampl o gleifion a holwyd wedi crybwyll bod eu hiechyd 
corfforol wedi gwella.  Snooks H, Bailey-Jones K, Burge-Jones D, Dale J, Davies J, Evans B, Farr A, Fitzsimmons D, Harrison J, 
Heaven M, Howson H, Hutchings H, John G, Kingston M, Lewis L, Phillips C, Porter A, Sewell B, Warm D, Watkins A, Whitman S, 
Williams V, Russell I T. Predictive risk stratification model: a randomised stepped-wedge trial  in primary care (PRISMATIC). 
Southampton (UK): NIHR Journals Library;  2018 Jan. (Health Services and Delivery Research, No. 6.1)

Canfod y niwed mwyaf difrifol a brofid gan gleifion: Datblygu a dilysu?r System Ddosbarthu Difrifoldeb Niwed 
Diogelwch Cleifion Gofal Sylfaenol 'PISA'. 
Yn fyd-eang, nid oes dull cyffredinol o adnabod difrifoldeb canlyniadau niwed a ddioddefir gan gleifion sy'n profi gofal 
iechyd sylfaenol anniogel. Datblygasom system newydd, sy?n gyson â Dosbarthiad Rhyngwladol ar gyfer Diogelwch 
Cleifion (International Classification for Patient Safety) y World Health Organization (WHO), i gefnogi canfod ac atal 
digwyddiadau sy'n achosi?r niwed mwyaf difrifol i gleifion.  Cooper J, Williams H, Edwards A, Hibbert P, Parry G, Sheikh A, 
Donaldson L, Carson-Stevens A. Development and validation of the ?PISA? Primary Care Patient Safety Harm Severity 
Classification System. Bulletin of the World Health Organization. 2018 June.  

Datrysiad methodolegol ar gyfer arweinwyr sydd angen adnabod a mynd i'r afael â bai yn y GIG: Natur y bai 
mewn adroddiadau digwyddiadau diogelwch cleifion: dulliau cymysg o ddadansoddi cronfa ddata genedlaethol. 
Cydnabyddir bod diwylliant o daflu bai ac ofn dial yn rhwystro pobl rhag crybwyll digwyddiadau diogelwch cleifion. I 
ganfod bai mewn adroddiadau sy'n disgrifio gofal anniogel a brofid gan gleifion, rydym wedi datblygu fframwaith i 
fesur y broblem yn y GIG. Gall arweinwyr y gwasanaeth iechyd ddefnyddio'r fframwaith bellach i adnabod diwylliannau 
bai yn eu sefydliadau ac ymyrryd er mwyn hybu diwylliant dysgu a gwella.  Cooper J, Edwards A, Williams H, Sheikh A, 
Parry G, Hibbert P, Butlin A, Donaldson L, Carson-Stevens A. Nature of blame in patient safety incident reports: mixed methods 
analysis of a national database. Ann Fam Med. 2017 Sep;15(5):455-461. doi: 10.1370/ afm.2123. 

Selio Holltau ynteu Farnais Fflworid? Prawf Hap ynteu Effeithiolrwydd Cymharol. 
Mae selio?r hollt a farnais fflworid yn atal pydredd dannedd yn effeithiol o gymharu â?u rheoli heb driniaeth. Fodd 
bynnag, mae effeithiolrwydd clinigol cymharol yr ymyriadau hyn yn ansicr. Amcan yr astudiaeth oedd cymharu 
effeithiolrwydd clinigol selio holltau a farnais fflworid o ran atal pydredd yn nannedd malu parhaol cyntaf plant 6 i 7 
oed. Mae gan ein canfyddiad o gyfatebiaeth rhwng effaith ataliol pydredd farnais fflworid a selwyr holltau mewn 
rhaglen iechyd y geg gymunedol oblygiadau sylweddol o ran gweithredu cynlluniau o'r fath mewn ardaloedd lle ceir 
amddifadedd cymdeithasol ac economaidd.  
Chestnutt IG, Playle R, Hutchings S, Morgan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar N, Angel L, Derrick S, Drew C, Hoddell C, Hood  K, 
Humphreys I, Kirby N, Lau TMM, Lisles C, Morgan MZ, Murphy S, Nuttall J, Onishchenko K, Phillips C, Pickles T, Scoble C, 
Townson J, Withers B, Chadwick BL. Fissure Seal or Fluoride Varnish? A Randomized Trial of Relative Effectiveness. J Dent Res. 
2017 Jul;96(7):754-761. doi: 10.1177/ 0022034517702094.
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 Effaith: ein dull o sicrhau effaith barhaus ein gwaith 

Enw'r 
astudiaeth 

Ein hymchwil trosiadol Enghreifftiau o effaith (a llwybr at effaith) 

ABACus Paru Gofal Canser Tenovus a phobl o gymunedau 
Cymru, fe wnaethom ddatblygu a gwerthuso ymyriad 
ymwybyddiaeth canser diwygiedig ('adnodd gwirio 
iechyd') ar gyfer pobl mewn ardaloedd difreintiedig. 

Ymwybyddiaeth o ganser, agweddau a newidiadau i?r ffordd o 
fyw yng nghymunedau difreintiedig Cymru wedi eu gwella; 
Ffocws mawr ar wneud diagnosis cynnar yn y 'cynllun cyflawni ar 
gyfer canser? sydd wedi ei adnewyddu; Partneriaethau sydd wedi 
ymrwymo i leihau anghydraddoldebau 
economaidd-gymdeithasol mewn canlyniadau canser. 

FRAIT Ynghyd ag ymwelwyr iechyd ar draws Cymru, rydym 
wedi datblygu a phrofi?r ?Offeryn Asesu Gwydnwch 
Teulu' (FRAIT). 

Mae FRAIT yn elfen allweddol o?r rhaglen Plant Iach Cymru ac yn 
rhan o?r rhaglen prif swyddog nyrsio 'staffio mwy diogel Cymru? 
(safer staffing Wales); Holl ymwelwyr iechyd ar draws Cymru?n 
defnyddio FRAIT (2017). 

SEAL or 
Varnish

Gwerthuswyd effeithiolrwydd clinigol a 
chosteffeithiolrwydd dwy dechnoleg gyffredin i 
rwystro pydredd. Yn rhan annatod o?r Gwasanaeth 
Deintyddol Cymunedol ac wedi astudio > 1000 o 
blant. 

Wedi arwain at gyfarwyddeb gan Lywodraeth Cymru i'r 
gwasanaeth deintyddol ynghylch newidiadau i arferion cyflawni 
strategaethau gwrth-bydredd dannedd; Arbedion sylweddol ar 
gyfer y GIG. 

Paramedic care 
as an 
alternative to 
conveyance to 
hospital

Gwerthuswyd diogelwch ac effeithiolrwydd ymyriadau 
cyn mynd i'r ysbyty ar gyfer cleifion a oedd wedi 
derbyn ymweliad gan ambiwlans brys. Gweithio gyda 
gwasanaeth ambiwlans, cleifion, gofalwyr a'r 
cyhoedd. 

Dylanwadwyd ar bolisi cenedlaethol a rhyngwladol; Cyfrannwyd 
at newidiadau i?r system iechyd ac effeithiwyd ar gleifion, 
gweithlu a pharameddygon y GIG; Darparwyd buddion 
economaidd ar gyfer y gwasanaeth iechyd. 

'When should 
I worry?'

Gyda rhieni a chlinigwyr, datblygasom y llyfryn 'Pryd 
Ddylwn i Boeni' i helpu rhieni i reoli heintiau pibell 
anadlu eu plentyn, gan arwain at lai o 
ymgynghoriadau â meddygon teulu a llai o 
bresgripsiynu gwrthfiotigau. 

Defnyddir yn helaeth mewn gofal sylfaenol yn y DU ac yn 
rhyngwladol; > 140,000 o ymweliadau gwefan a > 279,000 o 
lyfrynnau wedi eu prynu; Enillydd gwobr effaith ymchwil iechyd a 
gofal 2017. 

PISA Mae 2-3% o gyfarfodydd gofal sylfaenol yn arwain at 
ddigwyddiadau sy?n ymwneud â diogelwch cleifion. 
Mae ein gwaith ymchwil yn bwriadu deall niwed 
gocheladwy a gwerthuso ymyriadau i wella diogelwch 
cleifion. 

Dylanwad polisi e.e. Gwasanaeth gwell ar gyfer gwasanaethau 
gwrth-geulo mwy diogel mewn ymarfer cyffredinol (2017); 
Defnyddid i gefnogi clinigwyr i adnabod digwyddiadau diogelwch 
cleifion; Defnyddir ein proses ar gyfer dysgu o ddigwyddiadau 
diogelwch bellach yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

Enghreifftiau o Effeithiau PRIME & Llwybrau at Effaith  

Mae gan Ganolfan PRIME Cymru wybodaeth glir am 
symudiadau ac effaith strategaeth sy'n canolbwyntio ar 
hwyluso?r gwaith o droi ein hymchwil yn effaith a fydd yn 
ennill manteision go iawn mewn iechyd a lles, 
effeithiolrwydd gwasanaethau a chynhyrchu cyfoeth. 

Rydym yn gweithio gyda'n rhanddeiliaid gan gynnwys 
cleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr, aelodau o?r cyhoedd, 
darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol, Llywodraeth 
Cymru, llunwyr polisïau, diwydiant, y trydydd sector, ac 
academyddion i gydgynhyrchu ymchwil sy?n troi'n bolisi ac 
yn ymarfer sy?n ennill manteision go iawn mewn iechyd a 
gofal cymdeithasol, mewn effeithiolrwydd gwasanaethau 
ac wrth gynhyrchu cyfoeth. Rydym yn creu strwythurau a 
manteision i sicrhau fod ein gwaith ymchwil yn 
arwyddocaol a?i fod wedi ei lywio gan anghenion y 
defnyddwyr: 

- Canolbwyntio ar ymgomio a chydgynhyrchu â 

rhanddeiliaid yn ein gwaith ymchwil; 
- Digwyddiadau consensws gyda'n rhanddeiliaid i 

adnabod blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal 
sylfaenol ac mewn argyfwng; 

- Rhwydweithiau a chonsortia academaidd ledled 
Cymru a thu hwnt; 

- Strategaethau (Cyfathrebu, Symudiadau ac Effaith 
Gwybodaeth, a Lledaenu Gwybodaeth) i sicrhau 
fod lledaenu gwybodaeth ar waith gan weithredu 
ein gwaith ymchwil; 

Rydym wedi cryfhau ymhellach ein dull strategol o gyflawni 
effaith, o sicrhau fod gwybodaeth yn cael ei 
throsglwyddo?n effeithiol ac o fobileiddio drwy benodi 
rheolwr penodedig i yrru a chyflawni amcanion ein 
?Symudiadau Gwybodaeth a Strategaeth Effaith Canolfan 
PRIME Cymru? yn 2018-20 (datblygwyd mewn 
ymgynghoriad ag aelodau?r gr? p PRIME SUPER a 
Llywodraeth Cymru).  

http://www.primecentre.wales/abacus.php
http://www.primecentre.wales/frait.php
http://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/seal-or-varnish
http://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/seal-or-varnish
http://www.cardiff.ac.uk/centre-for-trials-research/research/studies-and-trials/view/seal-or-varnish
http://www.whenshouldiworry.com/
http://www.whenshouldiworry.com/
http://www.whenshouldiworry.com/
http://www.whenshouldiworry.com/
http://www.primecentre.wales/wp6-patient-safety-and-health-care-improvement.php
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 Effaith: ein dull o sicrhau effaith barhaus ein gwaith 

Sgrinio, atal a diagnosis mewn ymchwil gofal sylfaenol a gydnabuwyd yng Ngwobrau Iechyd a Gofal 2017   

Cyrhaeddodd Dr Kate Brain, ymchwilydd blaen mewn sgrinio, atal a diagnosis mewn gofal sylfaenol y rownd derfynol yng 
Ngwobrau Iechyd a Gofal Argus a gynhaliwyd yn Ne Cymru 19 Hydref 2017 ar gyfer yr astudiaeth 'Datblygu a gwerthuso 
peilot archwiliad iechyd Tenovus: Ymyriad ymwybyddiaeth canser sydd wedi ei dargedu ar gyfer pobl o gymunedau 
difreintiedig? (Development and pilot evaluation of the Tenovus health check: A targeted cancer awareness intervention for 
people from deprived communities).   

Mae canlyniadau goroesi canser yn is mewn ardaloedd difreintiedig, gan gynnwys De-ddwyrain Cymru, yn rhannol oherwydd 
ymwybyddiaeth isel a chredoau negyddol am ganser. Roedd y prosiect yn anelu at ddatblygu a gwerthuso 'archwiliad iechyd' 
(holiadur sgrîn gyffwrdd).   

Ymyriad allanol cymunedol yw?r 'Archwiliad iechyd' a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Ofal Canser Tenovus, gyda'r nod o wella 
ymwybyddiaeth canser ac ymddygiad 
chwilio-am-gymorth ymysg oedolion sy'n byw yn y 
cymunedau hynny yr effeithir canser arnynt fwyaf. 
Ymgymerwyd â?r prosiect i ddatblygu a llywio 
?archwiliad iechyd? sydd wedi ei addasu, gweithio 
mewn partneriaeth ag elusennau, cymunedau a 
rhanddeiliaid eraill.   

Mae'r prosiect wedi sicrhau partneriaeth gan gynnwys 
cymunedau lleol, byrddau iechyd, iechyd y cyhoedd, a 
sefydliadau trydydd sector sydd wedi ymrwymo i 
leihau anghydraddoldebau economaidd-gymdeithasol 
mewn canlyniadau canser a fyddai?n effeithio?n 
gadarnhaol ar y system gofal iechyd drwy wella 
ansawdd y gofal a?r modd y cyflenwir gwasanaethau.  

Dyfarnwyd gwobr effaith Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ar gyfer astudiaeth 'Pryd ddylwn i boeni?' Cyfarfod 
Blynyddol 2017  

Enwyd y llyfryn gwybodaeth, 'Pryd ddylwn i boeni?', a ddatblygwyd gan Dr Nick Francis, fel enillydd y Wobr Effaith yng 
nghynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal 5 Hydref 2017. Datblygodd Dr Francis y llyfryn ynghylch rheoli heintiau'r bibell 
anadlu (peswch, annwyd, dolur gwddf a phoenau clust) mewn plant ar gyfer defnydd mewn ymgynghoriadau gofal 
sylfaenol, a hyfforddiant sgiliau cyfathrebu a sut i ddefnyddio?r llyfryn i glinigwyr.   

Heintiau?r bibell anadlu yw?r rhesymau mwyaf cyffredin sy?n dod â phlant i ymgynghori mewn gofal sylfaenol. Mae llawer 
o heintiau?r bibell anadlu?n hunan-gyfyngol, ond maent yn defnyddio adnoddau prin gofal iechyd. Gall ymgynghori arwain 
hefyd at bwysau i bresgripsiynu gwrthfiotigau, ac mae defnydd diangen o wrthfiotigau yn rhoi hwb i ymlediad ymwrthedd i 
wrthfiotigau ? pryder allweddol i iechyd cyhoeddus. Mae 
credoau, ofnau, a disgwyliadau rhieni?n chwarae rhan 
bwysig mewn ymddygiad ymgynghori ac mewn penderfynu a 
ddylid presgripsiynu gwrthfiotig. Gall ymdrin â phryderon 
rhieni?n ddiogel drwy ddarparu gwybodaeth well lleihau'r 
defnydd o ymgynghoriadau gofal sylfaenol a helpu i atal 
datblygiad ymwrthedd i wrthfiotigau.   

Mae?r llyfryn a?r hyfforddiant 'Pryd ddylwn i boeni?' wedi eu 
derbyn yn gyflym yn y GIG a thramor. Hyrwyddir y wefan, 
sy'n cynnwys hyfforddiant i glinigwyr a fersiynau electronig 
o'r llyfryn mewn 14 o ieithoedd ac amrywiadau rhanbarthol, 
fel rhan o lawer o ymgyrchoedd stiwardiaeth gwrthfiotig 
cenedlaethol (e.e. Pecyn Cymorth TARGET Coleg Brenhinol 
y Meddygon Teulu). Gellir gweld fideo byr o Nick Francis yn 
esbonio cynsail y llyfryn ar wefan PRIME).  



  Adroddiad Blynyddol   2017-18

Casgliadau a blaenoriaethau?r dyfodol  

Mae Canolfan PRIME Cymru yn sylfaen gref ar 
gyfer datblygu a darparu tystiolaeth ymchwil o 
ansawdd uchel i lywio datblygiad gwasanaethau 
gofal sylfaenol a gofal heb ei drefnu ? y sectorau 
sy?n cyfrif am 90% o holl gyswllt y GIG gyda 
chleifion. 
Gan adeiladu ar ein meysydd rhagoriaeth blaenorol, 
rydym wedi cyflawni cydweithrediad cryf ar draws y 
prifysgolion a safbwyntiau aml-ddisgyblaethol, ac 
rydym yn arddangos taflwybr am i fyny o ran incwm 
ymchwil, gweithgarwch ac allbynnau tuag at effaith. 
Rydym yn cydnabod y tirlun polisi a darparu sy?n 
datblygu?n gyflym, ac yn hyn o beth byddwn yn 
ceisio datblygu traws-gydweithredu yn well rhwng 
ein meysydd pecynnau gwaith ymchwil. 
Byddwn hefyd yn adeiladu ar gryfderau a photensial 
ein themâu arloesol, yn enwedig ymglymiad ac 
ymgysylltiad cleifion, gofal cymdeithasol a 
chydweithrediadau eraill. 
Gyda rheolwr ymroddedig, byddwn yn gwella ein 
ffocws ar gyfathrebu, symud gwybodaeth ac effaith 
fel ein bod yn parhau i arddangos ein llwyddiant 
wrth fynd i?r afael ag anghenion cleifion a chyhoedd 
Cymru, y sectorau gofal, a Llywodraeth Cymru hyd 
yn oed yn fwy effeithiol. 

Yn y flwyddyn nesaf a thu hwnt: 
- Byddwn yn ceisio gwella ein nodau strategol 

drwy wneud defnydd llawn o?r sgiliau a?r 
disgyblaethau rhyng-ddisgyblaethol ar draws 
ein timau i gyflawni ymchwil sy?n fwy 
perthnasol i bolisi gyda photensial i?w 
gymhwyso ac effaith uchel. 

- Byddwn hefyd yn datblygu?r ffyrdd rydyn ni?n 
gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector 
cyhoeddus a chleifion, gofal cymdeithasol, y 
diwydiant a pharthau?r trydydd sector. 

- Byddwn yn parhau i weithio ym meysydd 
sefydledig ymchwil neu becynnau gwaith lle 
mae gennym hanes o achosion ymchwil ac 
effaith o ansawdd uchel. Mae?r meysydd 
hyn yn mynd i?r afael â rhai o?r pryderon 
mwyaf blaenllaw ar gyfer Llywodraeth 
Cymru, y GIG, gofal cymdeithasol a phobl 
Cymru.   

Mae cyflyrau hirdymor yn codi o ran amlygrwydd 
wrth i?r boblogaeth heneiddio, ac fel arfer mewn 
cyfuniad ? ?aml-afiachusrwydd?. Mae dros 70% o 
holl wariant y GIG ar bobl gyda chyflyrau hirdymor 

ac aml-afiachusrwydd. 
O edrych ar holl wariant y GIG a gofal cymdeithasol, 
mae?r angen am ofal darbodus yn amlwg. Mae 
gofal heb ei drefnu effeithiol yn bwysig ynddo ei 
hun, ond yn enwedig nawr wrth i batrymau 
gwahanol o?r defnydd o ofal heb ei drefnu ddod i?r 
amlwg, ac sy?n effeithio ar y sectorau sylfaenol ac 
eilaidd fel y nodwyd uchod.   
Mae ffyrdd newydd o weithio mewn gofal sylfaenol 
a gofal heb ei drefnu yn cael eu cynnig a?u 
harchwilio gyda diddordeb a brys mawr. Hefyd, yn 
benodol, mae ymdrechion i leihau ymwrthedd 
gwrthficrobaidd, gwella canfod canser yn gynna, 
diogelwch cleifion ac iechyd y geg, yr olaf o?r 
rhain mewn plant yn enwedig, i gyd yn rhoi sylw 
i feysydd ymchwil Llywodraeth Cymru â 
blaenoriaeth. 

http://www.primecentre.wales/
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