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Ffocws ar GPW
Mae cydgynhyrchu ar y gweill! Mae Bwrdd
Seinio Cleifion a’r Cyhoedd wedi’i sefydlu

Roedd cefnogaeth gref i ymchwil
foesegol a’r angen i ddefnyddio
hynny er budd cleifion. Daeth yn
amlwg bod cofnodi dewisiadau
personol ynghylch cydsyniad sy’n
seiliedig ar brofiadau a chredoau’r
unigolyn yn bwysig.  
 
Ein camau nesaf fydd ymgorffori’r
safbwyntiau hyn yn y cynigion ar
gyfer modelau cydsyniad, gyda’r
posibilrwydd o gynnal astudiaeth
ddichonoldeb i rai o’r opsiynau. 
 
Bydd yr ymgynghoriad nesaf ym
mis Mehefin yn canolbwyntio ar
ddatblygu cynnwys gwefan ar y
gyfer cyhoedd a thrafodaeth ar
ffyrdd o wella profiad y claf. Mae
modd i holl bartneriaid GPW gael
mynediad at y Bwrdd Seinio i
ymgynghori ar unrhyw bynciau sy’n
gysylltiedig â genomeg i sicrhau bod
llais gwerthfawr cleifion a’r
cyhoedd yn gallu cyfrannu at eu
gwaith. Cysylltwch â GPW i gael
rhagor o wybodaeth.

Yn dilyn proses recriwtio drylwyr
rydym yn awr wedi ffurfio ein
Bwrdd Seinio. Rydym yn falch o
fod wedi recriwtio grŵp o 10 aelod
o bob rhan o Gymru gydag
amrywiaeth o brofiadau personol
o gyflyrau genetig, gan gynnwys
canser, clefydau prin a phrofion
genetig yn ystod beichiogrwydd. 
 
Fel elfen hanfodol o gyflawni
thema gydgynhyrchu’r
Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl, ymgynghorir
â’r grwp ar amrywiaeth o bynciau a
byddant yn rhannu eu profiadau
a’u safbwyntiau eu hunain i helpu i
arwain at newidiadau a fydd yn
trawsnewid y gwasanaeth. 
 
Ddechrau Ebrill cynhaliwyd
digwyddiad deuddydd ac, yn dilyn
y sesiwn ymsefydlu, buom yn
trafod mater cydsyniad i
ddefnyddio samplau genomeg a
data ar gyferymchwil.

Mae lansio NovaSeq yn mynd i
drawsnewidgalluoedd dilyniannu mewn

gwasanaethau clinigol ac ymchwil yng Nghymru.

Yn dilyn buddsoddiad cyfalaf gan
Lywodraeth Cymru, bydd
NovaSeq yn fodd i ehangu
profiongenomeg y GIG yng
Nghymru yn ogystal â gwella’r hyn
sy’n bosibl i ddibenion ymchwil. 
 
Mae’r cynlluniau ar gyfer ei
ddefnyddio ar waith eisoes; bydd
Gwasanaeth Genomeg Meddygol
Cymru Gyfan yn defnyddio’r
NovaSeq i ddarparu gwasanaeth
WGS ar gyfer carfanau o gleifion
penodol yn ddiweddarach yn y
flwyddyn ariannol hon

Mae NovaSeq wedi cyrraedd!
Bydd ein dilyniannydd trwybwn
uchel yn galluogi partneriaid GPW
ledled Cymru i gynnal Dilyniannu
Genom Cyfan (WGS).

Dr Catrin Middleton
Penaeth Rhaglen -
Strategaeth Genomeg ar gyfer
Meddygaeth Fanwl
Partneriaeth Genomeg
Cymru
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Dyma hanes ambell aelod o weithlu Partneriaeth Genomeg Cymru
sy’n cyfrannu at ddyfodol genomeg yng Nghymru

#ArDrywydd
Genomeg

 Sian Morgan
Pennaeth Labordy

Labordy Geneteg Cymru Gyfan

Mae Sian wedi bod yn gweithio yn
Labordy Geneteg Cymru Gyfan am

28 o flynyddoedd ar ôl ymuno â’r
gwasanaeth gyntaf yn 1991 fel

Cytogenetegydd. Mae bellach yn
Wyddonydd Clinigol

Ymgynghorol ac yn Gymrawd o
Goleg Brenhinol y Patholegwyr

(FRCPath). Yn ddiweddar
penodwyd Sian yn Bennaeth
Labordy ar adeg bwysig i dwf

genomeg a meddygaeth fanwl yng
Nghymru.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?
Ers fy nyddiau cynnar yn yr ysgol cefais fy symbylu i ddilyn gyrfa mewn
labordy GIG. Mi wnes wireddu’r freuddwyd honno pan ymunais â Labordy
Geneteg Cymru yn 25 oed. Ar yr adeg honno roedd cytogeneteg wedi’i hen
sefydlu ac roeddwn yn canolbwyntio ar ganlyniadau i gleifion ac ar ddarparu
gwasanaeth o safon uchel. Roedd y cyfle i ganfod diagnosis newydd er budd
cleifion yn rhywbeth cyffrous, ac mae hynny’n dal yn wir heddiw.  Mae
dyfodiad technolegau newydd dros y blynyddoedd wedi trawsnewid sut yr
ydym yn awr yn dadansoddi’r genom.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
Drwy fod yn gyfrifol am labordy diagnostig sy’n ehangu’n gyflym, rwyf yn helpu
gweithlu arbenigol o 120 o Wyddonwyr Clinigol, Biowybodegyddion a
Thechnolegwyr.  Rwyf yn gyfrifol am gyfeiriad strategol y gwasanaeth (ar gyfer
clefydau prin a chanser) ar lefel leol, Gymreig, y DU ac yn rhyngwladol). Mae
pob adran yn esblygu ac yn datblygu’n barhaus yn unol ag angen clinigol a
datblygiadau technolegol. Mae’r pwyslais ar ganlyniadau i gleifion a darparu
gwasanaeth o safon uchel. Y rhan o’r swydd rwyf yn ei fwynhau fwyaf yw gweld
gwasanaeth newydd yn cael ei roi ar waith.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r maes?
Wrth edrych i’r dyfodol ni fu gofynion y gwasanaeth genomeg yng Nghymru
erioed mor gyffrous yn y cyfnod newydd hwn o ehangu profion ac ymchwil
genetig sy’n cael eu cefnogi gan y Strategaeth Genomeg ar gyfer Meddygaeth
Fanwl Mae cyfleoedd am yrfaoedd gwerth chweil ar gael i Wyddonwyr Clinigol,
Biowybodegyddion a Thechnolegwyr Genetig yn y labordy. Mae’r maes dynamig
hwn yn lle diddorol a chyffrous i weithio ynddo. Os ydych yn mwynhau geneteg,
mi ddylech ystyried gyrfa â ni. 

Dr Rhian Morgan

Uwch Swyddog Addysg ac
Ymgysylltu

Parc Geneteg Cymru

Mae gan Rhian gefndir mewn
ymchwil biofeddygol mewn

lleoliadau academaidd,
diwydiannol a chlinigol. Yn fwy

diweddar, bu’n gweithio ag  unigolion
sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau

genetig fel Swyddog Datblygu Cymru
gyda Chynghrair Geneteg y DU, a’r

prosiect Dweud Straeon: Deall
prosiect Geneteg Bywyd Go Iawn ym
Mhrifysgol De Cymru. Ei rôl ar hyn o
bryd yw helpu i redeg rhaglen brysur

i gyflwyno genomeg i’r cyhoedd.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?
Mae gen i ddiddordeb angerddol mewn geneteg a genomeg. I ddechrau,
daeth yr ysbrydoliaeth drwy ddysgu am gyflyrau genetig pobl wrth astudio
ar gyfer lefel A ac fel myfyrwraig israddedig.  Roedd fy ymchwil
ôl-raddedig ac ôl-ddoethurol yn ymchwilio i achosion genetig cyflyrau prin
a’u heffaith glinigol ar bobl. Wedyn, bûm yn gweithio’n uniongyrchol â rhai
sy’n cael eu heffeithio gan gyflyrau genetig a chefais fy ysbrydoli drwy
gofnodi eu profiadau drwy adrodd storïau, eiriolaeth a gwaith polisi, a dyna a
arweiniodd at fy swydd bresennol.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
Un o fy hoff bethau am y gwaith yw’r amrywiaeth, mae pob diwrnod yn
wahanol. Rwyf yn mwynhau bod yn rhan o dîm prysur sy’n gweithio ar raglen
eang, a all olygu popeth o gynadleddau mawr ar gyfer gweithwyr
proffesiynol, gweithgareddau ar gyfer ysgolion, sgyrsiau ar gyfer grwpiau
cymunedol a digwyddiadau ar gyfer cleifion a theuluoedd. Rwyf hefyd yn
mwynhau cyfathrebu am genomeg a’n gwaith yn y maes, paratoi erthyglau
newyddion a chynnwys ar gyfer y we a chyfryngau cymdeithasol.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r maes?
Mae geneteg, a genomeg yn awr, yn wyddorau meddygol sy’n hynod o
ddiddorol ac un sy’n datblygu’n gyflym. Rwyf wedi mwynhau’r profiad o
weithio mewn sawl agwedd wahanol o’r maes ac mi fyddwn yn argymell pawb
i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd sy’n codi, fel secondiadau neu hyfforddiant,
gan eu bod yn aml yn gallu arwain at rywbeth newydd. I mi, y peth pwysicaf
yw deall sut mae cyflyrau prin a genetig yn effeithiau ar fywydau pob dydd
pobl a sut y gallant elwa ar ein gwaith.



Rhannwch eich #ArDrywyddGenomeg â chymuned GPW! 
E-bostiwch emma.lynham@wales.nhs.uk i gael rhagor o wybodaeth

Eisiau Cael
Eich

Cynnwys?

Dr. Nicola Price

Firolegydd Ymgynghorol
Canolfan Firoleg Arbenigol Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Ar ôl cymhwyso mewn Meddygaeth o

Gaergrawnt, bu Nicola yn gweithio mewn

swyddi preswyl ac yna dyfarnwyd PhD

(DPHil) iddi am ei gwaith ar Genynnau

Firws Vaccinia o grŵp yr Athro Geoffrey

Smith yn Rhydychen. Wedi hynny, ymunodd

Nicola â Public Health England lle pasiodd

yr arholiad FRCPath mewn Firoleg a

chafodd ei CCT yn 2007.  Yna cafodd ei

themtio i symud i Gaerdydd fel Firolegydd

Ymgynghorol.  Mae gan Emily Lamb,

Cwnselydd gyda Gwasanaeth Geneteg

Feddygol Cymru BCSc mewn Geneteg

Feddygol o Brifysgol Caerlŷr ac MSc mewn

Cwnsela  Genetig o Brifysgol Caerdydd.

Mae hi wedi gweithio fel Cwnselydd

Genetig ers 2014 a chofrestrodd â CGCRB

yn 2016. Mae wedi’i lleoli yng Nghaerdydd.

Emily Lamb

Cwnselydd Geneteg
Gwasanaeth Geneteg Feddygol Cymru

Gyfan

Mae gan Emily gyda BCSc mewn
Geneteg Feddygol o Brifysgol

Caerlŷr ac MSc mewn Cwnsela
Genetig o Brifysgol Caerdydd. Mae

hi wedi gweithio fel Cwnselydd
Genetig ers 2014 a chofrestrodd â
CGCRB yn 2016. Mae wedi’i lleoli

yng Nghaerdydd.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?
Mae gen i ddiddordeb mewn etifeddeg ers gwersi bioleg yn yr ysgol. Rydw i’n
meddwl bod y ffordd mae ein gwybodaeth a’r dechnoleg yn tyfu’n barhaus yn
gwneud y maes yn un mor ddiddorol ond mae hefyd yn un cymhleth. Rwyf yn
sylweddoli pa mor bwysig yw cefnogaeth a dealltwriaeth i bobl sy’n cael eu
heffeithio. Y bobl yma a’u teuluoedd sy’n fy ysbrydoli.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
Mae fy rôl yn cynnwys egluro etifeddeg a chanlyniadau cymhleth i gleifion a
gweithwyr addysgu iechyd proffesiynol a myfyrwyr. Mae fy ngwaith o ddydd
i ddydd yn cynnwys llunio siartiau achau, coladu gwybodaeth, cwblhau
llythyrau at gleifion a mynychu cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol.  Fy hoff
ran o’r swydd yw trafod manteision ac anfanteision profion â chleifion i’w
helpu i wneud penderfyniadau sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r maes?
Mae angen cynyddol am Gwnselwyr Genetig/Genomeg ond mae hefyd yn
faes cystadleuol iawn. Byddwn yn cynghori pawb sydd â diddordeb i wneud
yn siŵr eu bod yn gyfarwydd â’r hyn sydd ynghlwm wrth y rôl drwy wneud
ychydig o ymchwil, siarad â chwnselydd genetig neu hyd yn oed holi a oes
modd iddynt i ymweld â’r Ganolfan Geneteg.

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?
Mi wnes i ddechrau ymddiddori mewn ymwrthedd HIV fel SHO ym Mryste. Yn sgil
cyfle i gael hyfforddiant yn Birmingham mi ddes i gysylltiad agos â’r Gwasanaeth
Dilyniannu HIV yno (gan ddefnyddio dilyniannu Sanger); roeddwn hefyd yn gallu
chwarae rhan flaenllaw yn y cyfarfodydd amlddisgyblaethol wythnosol gyda GUM
a Chlefydau Heintus. Ers symud i Gaerdydd, rwyf wedi cadw’r cysylltiad â
thriniaeth cleifion HIV gyda mwtaniadau ymwrthedd. Gyda dyfodiad y
Gwasanaeth Dilyniannu HIV Cenhedlaeth Nesaf yng Nghaerdydd, mae hyn yn
galluogi lefel cywirdeb a mynediad cyflym at ganlyniadau gan sicrhau triniaeth
optimaidd i’n cleifion â HIV.

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
Rhan fechan yn unig o fy niwrnod sy’n ymdrin â genomeg HIV; mae hyn fel arfer
yn golygu adolygu adroddiadau ymwrthedd a rhannu’r canlyniadau â chlinigwyr.
Mae gweddill fy ngwaith yn amrywiol, gan ymwneud â phob agwedd ar Firoleg
Feddygol, o ymweld â wardiau, MDT, dyletswyddau yn y labordy, awdurdodi
canlyniadau, rheoli heintiau, ac archwilio. Hefyd, rwyf yn aelod o Ymchwiliadau
Dull Safonol UK Virology, Pwyllgor Cynghori Arbenigol Firoleg Coleg Brenhinol y
Patholegwyr (RCPath) ac yn Arholwr Firoleg y PRCPath. Yn lleol, rwyf yn
gweithio mewn tîm o bedwar Firolegydd Ymgynghorol ac rydym yn cydweithio’n
glos gyda staff y labordy a hyfforddeion.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r maes?
Y cyngor gorau fyddwn i’n ei roi fyddai i ddod i weld yr adran os oes gennych
ddiddordeb a  siarad â’r rhai sy’n gwneud y gwaith neu sydd ar raglen hyfforddi
(neu’n gweithio yn y labordy). Hefyd, mae gwybodaeth ar wefan y RCPath.



Ystadau - Mae trafodaethau ar gydleoli partneriaid yn parhau gyda’r Achos Busnes ar gyfer buddsoddiad

cyfalaf yn cael ei ddatblygu. 

Gwefan GPW - Yn y broses o gael ei datblygu; bydd yn gweithredu fel canolbwynt i ddarparu gwybodaeth

am y Strategaeth, deunyddiau dysgu ar gyfer hyfforddiant ac addysg genomeg, a dolenni at wefannau

partneriaid. 

Sleidiau â brand GPW wedi’u cwblhau - Mae’r rhain ar gael i’r holl sefydliadau partner i sicrhau defnydd

cyson o frand GPW a neges unffurf am nodau’r Strategaeth. 

Ymchwil ac arloesi - Bu ymgysylltu effeithiol â gwahanol grwpiau ymchwil genomeg a Sefydliadau Addysg

Uwch ledled Cymru; mae telegynhadledd yn cynnwys yr holl grwpiau’n cael ei threfnu ar gyfer mis Mehefin.  

AaGIC - Mae gweithredu’r Strategaeth yn gofyn am fuddsoddiad sylweddol yn y gweithlu clinigol,

gwyddonol ac ymchwil heddiw ac yn y dyfodol, a bydd angen cydweithredu clos ag Addysg a Gwella Iechyd

Cymru (AaGIC) lle mae cysylltiadau cryf yn awr yn cael eu meithrin. 

Ysgoloriaeth PhD KESS - ‘Datblygu’r gweithlu iechyd mewn genomeg’ - llongyfarchiadau i Jo Swidenbank ar

gael yr ysgoloriaeth hon. Bydd Jo yn cydweithio’n agos â GPW a bydd yn treulio mis bob blwyddyn yn

gweithio’n uniongyrchol â phartneriaid. 

Swyddi Hyfforddi Gwyddonol - Mae dwy swydd wedi’u penodi mewn Geneteg a Genomeg Canser. Roedd

safon y ceisiadau’n uchel dros ben a disgwylir y bydd nifer y swyddi a fydd ar gael y flwyddyn nesaf yn

cynyddu. 

Cymrawd Ymchwil Glinigol - Llongyfarchiadau i Dr. Martin McClatchy ar ei benodiad i’r rôl hon a fydd yn

helpu i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y sectorau academaidd a’r GIG. 

Cynhadledd Flynyddol y Prif Swyddog Nyrsio - Lansio Hyrwyddwyr Genomeg ac ymgysylltu pellach â

gweithlu’r proffesiwn nyrsio yn y gynhadledd a gynhaliwyd ar 8 Mai. 

Hyrwyddwyr Genomeg - Byddwch yn hyrwyddwr genomeg yn eich arbenigedd. Mae Swyddfa’r Rhaglen yn

derbyn Datganiadau o Ddiddordeb yn awr, felly cysylltwch! 

Datganiad y Gweinidog ar Feddygaeth Fanwl - Cafwyd sylw i AWMGS ar y BBC ac S4C. Buddsoddiad

sylweddol gan Lywodraeth Cymru mewn caledwedd TG ar gyfer yr Uned Genomeg Pathogen. Cafodd achos

busnes a baratowyd gan grwp gweithredu TG GPW (a fyddai o fudd i’r holl bartneriaid) ei gymeradwyo gan

Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth a chyrhaeddodd y caledwedd ar amser! Bydd gwella gallu biowybodeg

ymhlith y partneriaid i gyd yn helpu i gyflawni strategaeth GfPM. 

Cynhaliodd SWAN UK eu digwyddiad gwybodaeth cyntaf i rieni yn y Gogledd ar 9 Mai - llongyfarchiadau i

bawb a gymerodd ran!

Diweddariadau am y Rhaglen

Y Ddawns Genomeg

Genomics BallYmunwch â chydweithwyr o’r
bartneriaeth am noson o wledda,

adloniant a dawnsio! Mae tocynnau’n £45
y pen neu £400

Nos Wener, 19 Gorffennaf, 1900 - Hwyr
Gwesty'r Exchange, Caerdydd

Cysylltwch â GPW

@GenomegCymru

partneriaethgenomegcymru
@wales.nhs.uk

Am docynnau a gwybodaeth,
ewch i::

genomicsball.wordpress.com


