
Croeso i gylchlythyr yr hydref!
Ers i'r rhaglen GPW ailddechrau ym
mis Mehefin bu'n gyfnod prysur iawn
i'r holl bartneriaid. Er gwaethaf heriau
parhaus y pandemig i'r holl staff,
rydym ni wedi cyflwyno
gwasanaethau newydd i'n cleifion ac
wedi datblygu ffyrdd newydd i
gysylltu â’n rhanddeiliaid a’u cynnwys.

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu a
chynnwys allanol gyda chleifion, y
cyhoedd a gweithwyr iechyd
proffesiynol wedi symud i blatfformau
rhithwir, yn cynnwys ein caffis
Genomeg. Mae dileu’r rhwystrau
daearyddol sy'n gysylltiedig â
digwyddiad wyneb yn wyneb wedi
arwain at bresenoldeb uwch o lawer
felly rydym ni'n cyrraedd mwy o bobl.
Ac rydym ni'n gweithio gyda'n
cymunedau i ddatblygu ein dull o
hwyluso'r digwyddiadau hyn er mwyn
iddyn nhw fod mor effeithiol â
phosibl.

Wrth i ni symud i gyfnod arall yn y
pandemig gyda phwysau cynyddol ar
draws y gwasanaethau, byddwn yn
defnyddio'r seiliau cadarn a osodwyd
gan y rhaglen. Bydd partneriaid GPW
yn cefnogi ei gilydd i sicrhau bod gofal
cleifion yn parhau, a byddwn yn
parhau i ddatblygu maes genomeg i
wireddu’r buddion i Gymru.

Ar 1 Hydref, Cymru yn swyddogol oedd y cyntaf yn
y DU i gynnig sgrinio DPYD rheolaidd i gleifion canser sy'n
gymwys am fath penodol o gemotherapi. Mae'r gwasanaeth
hwn yn nodi eu risg o sgil effeithiau difrifol i
fflworopyrimidinau. Mae gan nifer sylweddol o gleifion sy'n
profi adweithiau negyddol amrywiad genetig yn y genyn DPYD.
Mae canfod yr amrywiad hwn yn caniatáu addasu'r dogn neu roi
cyffuriau amgen ar gyfer y driniaeth. Mae canfod yr
amrywiadau hyn yn gwella canlyniadau cleifion ac yn lleihau
niwed, gan arwain y ffordd at feddygaeth wirioneddol bersonol.

Mae Uned Cyfeirio Anerobau y DU (UKARU), Iechyd
Cyhoeddus Cymru a'r Is-adran Diogelu Iechyd wedi lansio dull
newydd o nodweddu heintiau clostridium difficile (CDI). Mae'r
dull newydd, sy'n defnyddio dilyniannu genom cyflawn, yn
galluogi gwell gwahaniaethu rhwng arunigion, yn cynnwys y
gallu i wahaniaethu rhwng gwahanol fathau. Mae hyn yn
fanteisiol i weithwyr gofal iechyd proffesiynol a chleifion mewn
sawl ffordd, yn cynnwys:
•       Canlyniadau o fewn cyfnod sy'n ddefnyddiol yn glinigol 
•       Gwahaniaethu rhwng ailgodi ac ail-heintio 
•       Gwell gwahaniaethu rhwng achosion o CDI
Y gobaith dros amser yw y bydd y gwasanaeth yn gwella ein
gwybodaeth am ecoleg CDI. Defnydd gwych arall o
enomeg mewn gofal iechyd!

Cymru ar y Blaen yn Cynnig Profi DPYD
Rheolaidd i Gleifion Cemotherapi

Uned Genomeg Pathogen (PenGU) yn Lansio
gwasanaeth CDI newydd i Gymru
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Karen Jarrett

Cydlynydd Hanes Teuluol

Yn flaenorol, bu Karen yn gweithio
fel Ymarferydd Cyswllt lle

datblygodd ei sgiliau i ddod yn
dechnegydd Gwyddoniaeth

cofrestredig. 

Cwblhaodd gwrs mynediad at AU,
yna dechreuodd radd Gwyddor

Iechyd gyda'r Brifysgol Agored ac
mae bellach yn gweithio fel
Cydlynydd Hanes Teuluol.

Des i ar draws genomeg wrth weithio at Radd Gwyddor Iechyd
gyda'r Brifysgol Agored, roedd y modiwl Geneteg yn heriol ond
amlygodd sut mae gwyddonwyr bellach yn gallu cyflawni pob
math o ganlyniadau nad oedd ar gael o'r blaen a gyda'r
datblygiadau cyffrous hyn gallwn edrych ymlaen at ddyfodol
genomeg

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
Er fy mod yn gweithio'n bennaf ar fy mhen fy hun rwyf i'n rhan o
dîm amlddisgyblaethol sy'n cydweithio i sicrhau bod y
gwasanaeth yn rhedeg yn llyfn. Mae bod yn gyswllt canolog i'r
gwasanaeth yn cynnwys darparu gwybodaeth i'r clinigwyr, sy'n
amrywio o lunio achau hanes teuluol i droi'n dditectif er mwyn
cael yr wybodaeth glinigol angenrheidiol

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r
maes hwn?
Mae'n allweddol gallu cyfathrebu a gwrando'n effeithiol yn
ogystal â bod yn drefnus. Os ydych chi'n mwynhau bod mewn
tîm, yn gallu defnyddio eich menter eich hun i bennu
blaenoriaeth eich gwaith ac yn mwynhau amgylchedd swyddfa
prysur yna gallai dod yn Gydlynydd Hanes Teuluol fod yn addas i
chi.

Beth a'ch ysbrydolodd chi i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?

Mae Cydlynwyr Hanes Teuluol yn bwynt cyswllt canolog
yng Ngasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan
(AWMGS), yn cynnig gwybodaeth glinigol ac ychwanegu
atgyfeiriadau i’r Nyrsys Arbenigol a chlinigwyr. 

Maen nhw'n prosesu atgyfeiriadau cleifion, yn llunio
achau hanes teuluol yn ôl protocolau a gytunir ac yn
cadarnhau diagnosis drwy leoli cofnodion cleifion priodol.  
Mae nifer y Cydlynwyr wedi cynyddu yn unol â thwf y
gwasanaeth i helpu i gefnogi ymgynghorwyr a
chynghorwyr genetig drwy leihau eu llwyth gwaith
gweinyddol, sy'n eu galluogi i weld mwy o gleifion.

Mae'r Cydlynwyr felly'n gwbl hanfodol ar gyfer cyflenwi
gwasanaethau clinigol o safon uchel i AWMGS. Rydym
ni'n falch i rannu'r teithiau canlynol at enomeg gan
Gydlynwyr ar draws Cymru!

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â 
 admin.genetics.cav@wales.nhs.uk

#ArDrywydd
Genomeg
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Cydlynwyr Hanes Teuluol



#ArDrywydd
Genomeg

Mae Kimberley'n gyflogedig
gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol

Caerdydd a'r Fro ers 19 o
flynyddoedd. Dechreuodd yn yr

uned llawdriniaeth ddydd lle
bu'n gweithio am 4

blynedd.  Yna ymunodd â'r
Gwasanaeth Genomeg lle mae
wedi gweithio ers 15 mlynedd.
Dros y cyfnod hwn mae hefyd

wedi cwblhau 2 NVQ.

Byddwch yn barod i weithio'n galed fel rhan o dîm mwy o faint
yn yr ysbyty, yn y bôn yn darparu cyswllt gofalgar a
phroffesiynol i gleifion, sy'n foddhaus iawn.

Rwy'n gweithio mewn tîm gyda dau Gydlynydd arall. Rwy'n
cysylltu'n ddyddiol gyda'n Cwnselwyr Genetig, ysgrifenyddion
ac adrannau geneteg drwy'r DU. Mae fy rôl yn ddiddorol
ac yn amrywiol, o lunio achau, gofyn am ragor o wybodaeth,
dilyn i fyny o ran cydsyniad a mwy. Fy hoff ran yw'r cyswllt
gyda'r cleifion.

Roeddwn i wedi bod yn edrych am wybodaeth a phrofiad
ehangach yn y Bwrdd Iechyd ac yn y cyfnod hwnnw
ymddangosodd rôl mewn geneteg. Ymgeisiais i a chael y swydd!
Mae wedi bod yn swydd anhygoel o ddiddorol ac rwyf i wedi dysgu
cymaint am glefydau etifeddol, profi a hanes teuluol. Rwyf i wedi
dal sawl swydd yn yr adran gan ddechrau yn y dderbynfa ac
yna i'r symud gwasanaeth hanes teuluol ac rwyf i bellach yn
Gydlynydd Hanes Teuluol

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno
â’r maes hwn?

Yn wreiddiol bu Tracey'n astudio
Derbynfa Gwesty yn y coleg gan

weithio yng Ngwesty'r
Dolphin yn Abertawe am dair

blynedd ar ôl graddio. 

Ar ôl gweithio gyda
British Telecom ac yna

Morrisons am sawl blwyddyn,
ymunodd â'r GIG yn 2013.

Ymunodd â Gwasanaeth
Genomeg Feddygol Cymru

Gyfan ym mis Ionawr eleni fel
Cydlynydd Hanes Teuluol.

Beth a'ch ysbrydolodd chi i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?
Ar ôl saith mlynedd gyda'r GIG yn Abertawe, roeddwn i'n barod
am her arall ac wedi bod yn edrych ers sbel.  Pan gododd swydd
Cydlynydd Hanes Teuluol, roedd yn edrych yn ddiddorol - yn rôl
oedd yn darparu gwasanaeth pwysig iawn i gleifion.  Gwnes
i ychydig o ymchwil ac roeddwn i'n arbennig o hoff o'r elfen o'r
rôl oedd yn cysylltu â chleifion. Rwyf i wedi bod yn gwneud y
swydd ers naw mis ac yn dal i fwynhau fy hun!

Rwy'n cydweithio'n agos ac yn darparu cefnogaeth i Gwnselwyr
Genetig ar y safle yma yn Abertawe.  Mae diwrnod
nodweddiadol yn cynnwys dod o hyd i adroddiadau i'r
cwnselwyr, galw cleifion i gasglu hanes teuluol, anfon a derbyn
ebost am adroddiadau a llunio achau clinigol; yr olaf yw fy hoff
ran o'r swydd gan y gall fod yn ffordd dda i ymlacio ar ddiwedd y
dydd!  Rwyf i hefyd yn treulio amser yn dilyn achoson sydd wedi
bod yn aros am ragor o wybodaeth naill ai gan ysbyty/adran
arall neu gan y claf ei hun

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n awyddus i ymuno â’r
maes hwn?
Mae ymchwilio i'r gwasanaeth geneteg a'r gwasanaeth rydym
ni'n ei ddarparu'n allweddol. Mae cyfoeth o wybodaeth ar gael
ar-lein. Byddwn i hefyd yn argymell cadw golwg am swyddi a
gaiff eu hysbysebu ar y fewnrwyd a safleoedd swyddi'r GIG.

Kimberley Hortop

Cydlynydd Hanes Teuleol

Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?
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Beth a'ch ysbrydolodd chi i ddilyn gyrfa ym maes genomeg?

Tracey Hughes

Cydlynydd Hanes Teuleol
Beth sy’n digwydd yn ystod diwrnod gwaith arferol?



Dr Sam Cox, Oncolegydd Ymgynghorol Clinigol - profi DPYD i gleifion yng Nghymru.
Gwyliwch yma: https://rb.gy/eovbei

Dr Kate Burke, Ymgynghorydd Meddygaeth Newyddenedigol - y gwasanaeth WINGS newydd 
Gwyliwch yma: https://rb.gy/tvjbpk

Dr Christopher Johnson, Ymgynghorydd Diogelu Iechyd - dilyniannu genom Covid-19  
Gwyliwch yma: https://rb.gy/f3rbsmz

•       Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir Pobl Ifanc 

Cynhaliwyd y caiff genomeg cyhoeddus cyntaf i bobl

ifanc (16-25 oed) ar 29 Hydref. Roedd yn cynnwys y

pynciau canlynol:

•       Cyflwyniad i faes Genomeg mewn Iechyd

•       Profiadau o Fyw gyda Chyflwr Genynnol

•       Sut y gallwch gymryd mwy o ran y maes

genomeg yng Nghymru

Roedd yn llwyddiant mawr gydag ymgysylltu da gan

y rheini oedd yn bresennol - edrychwn ymlaen at y

nesaf!

•       Caffi Genomeg Cyhoeddus Rhithwir

Cynhaliwyd y caffi genomeg cyhoeddus diweddaraf

ar 19 Tachwedd 11am-12.45pm ble roedden ni'n

trafod y ddilyn:

•       Genomeg ac Iechyd

•       Goroesi Gwarchod yn ystod Covid profiadau o'r

gymuned Clefydau Anghyffredin

•       Trosolwg o'r Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer

Cyflyrau Prin, Genetig a Heb Ddiagnosis

•       Strategaeth Ystadau Genomeg

Genedlaethol yng Nghymru ar gyfer GPW a'r Fenter

Meddygaeth Fanwl 

Diweddariadau
am y Rhaglen

Cysylltwch GPW @GenomegCymru genomicspartnershipwales@wales.nhs.uk
genomicspartnership.wales/cy

  Cynllun y mannau i gleifion ar y safle newydd
arfaethedig; 
  Effaith y cynigion ar draws amrywiaeth o
nodweddion gwarchodedig fel rhan o'n
Hasesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac
Iechyd
  Cynlluniau cyfathrebu allanol

  Ail-lansio Arlowg Nyrsio Genomeg

•       Bwrdd Seinio Cleifion a’r Cyhoedd 
Cynhaliwyd ymgynghoriad yr hydref ein Bwrdd
Seinio Cleifion a'r Cyhoedd ar 8 Hydref. Cafwyd
trosolwg o strategaeth ystadau genomeg GPW, gan
ddod ag AWMGS, Genomeg Pathogen a Pharc
Geneteg Cymru at ei gilydd.
Ymgynghorwyd â'n haelodau yn benodol ar y
canlynol:

Fel rhan o Strategaeth Genomeg Llywodraeth
Cymru ar gyfer Meddygaeth Fanwl, hoffem wahodd
Nyrsys a Bydwragedd yng Nghymru i rannu eu barn
ar enomeg a hoffterau dysgu. 
Hoffem ni glywed gennych chi!
Bydd eich ymateb yn helpu i lywio mentrau addysg a
hyfforddiant yn y dyfodol a pharatoi'r grŵp
gweithlu hwn. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn
wirfoddol ac yn ddienw.
I gwblhau'rarolwg defnyddiwch y ddolen isod neu
ewch i'n gwefan: 
https://rb.gy/fryw3q

Bwrdd y Rhaglen: Fideos Effaith Clinigol Genomeg Nawr ar Gael ar sianel
YouTube newydd GPW

Diweddariadau
am y Rhaglen

Rydym ni wedi bod yn brysur! Gwybodaeth am y
diweddariadau a'r newyddion diweddaraf gan Dîm GPW
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