
Cysylltwch â ni

Amdanom ni:
Sefydlwyd y Ganolfan Economeg
Iechyd a Gwerthuso
Meddyginiaethau (CHEME) yn
2001, ac y mae'n awr yn un o
ganolfannau gwerthuso
economeg iechyd mwyaf
blaenllaw y Deyrnas Unedig. 

Mae ymchwilwyr yn CHEME yn
cynhyrchu ymchwil o fri byd-eang
mewn amrywiaeth o
weithgareddau economeg iechyd
a gwerthuso meddyginiaethau.
Mae'r rhain yn cynnwys
economeg a pholisi fferyllol,
asesu technoleg iechyd,
gwerthuso economaidd ar sail
treialon ac ymchwil i 'r defnydd o
feddyginiaethau. 

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf, ar gynnyrch
ymchwil, roeddem yn drydydd
allan o 94 sefydliad ledled y
Deyrnas Unedig. 

Prif gryfderau CHEME yw ein dull
amlddisgyblaethol o ymdrin ag
ymchwil iechyd a'n perthynas
agos â'r GIG. 

Mae CHEME yn ran o Sefydliad
Ymchwil Iechyd a Meddygol
Bangor yn yr Ysgol Gwyddorau
Gofal Iechyd. 

Ffarmacoeconomeg 

12 ac 13 Ebrill 
2018 

Cwrs deuddydd 

 Adeilad Ardudwy, 
Safle'r Normal, 

Prifysgol Bangor 
LL57 2PZ 

Ffôn: 01248 382153 
E-bost: 

cheme@bangor.ac.uk 
cheme.bangor.ac.uk/
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Cefndir

Deilliannau dysgu 

• Deall egwyddorion sylfaenol 

Ffarmacoeconomeg 

• Dehongli canlyniadau asesiadau 

technoleg iechyd 

• Deall safbwyntiau'r sawl sy'n 

gwneud penderfyniadau 

• Meddu ar sgiliau gwerthuso 

beirniadol ar gyfer cynnal 

gwerthusiadau economaidd a 

synthesis tystiolaeth 

Amseroedd

Pwy ddylai ddod?

Fferyllwyr, clinigwyr, gweithwyr 

proffesiynol mewn meysydd iechyd 

cysylltiedig, myfyrwyr ôl-radd a 

phobl eraill a chanddynt ddiddordeb 

mewn ffarmacoeconomeg. Does 

dim angen gwybod unrhyw beth am 

economeg i ddod ar y cwrs.

Mae'r tâl cofrestru yn cynnwys 

prydau bwyd a llety yn Y Ganolfan 

Rheolaeth, Bangor. 

Byddwch yn cael pecyn o'r holl 

ddogfennau sy'n cynnwys copi wedi 

ei rwymo o'r deunyddiau addysgu 

Tâl cofrestru: £750 

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 

26 Mawrth 2018 

I gael rhagor o wybodaeth am 

gofrestru, cysylltwch â 

cheme@bangor.ac.uk 

Neu ewch i'n gwefan: 

cheme.bangor.ac.uk/ 

Mae gwaith y GIG yn dyrannu 

adnoddau cyfyngedig a phrin i 

gyllido meddyginiaethau yn gofyn 

am wneud penderfyniadau a 

gefnogir gan dystiolaeth gadarn. 

Mae'r cwrs hwn yn cynnig trosolwg 

cynhwysfawr o werthuso 

ffarmaeconomaidd a dulliau asesu 

technoleg iechyd i aelodau o 

weithlu'r GIG neu'r sawl sydd â 

diddordeb mewn sut mae'r 

penderfyniadau hyn yn cael eu 

gwneud. 

• Meddyginiaeth a’r GIG 

• Cyflwyniad i Asesu Technoleg 

Iechyd 

• Canlyniadau Cleifion 

• Synthesis Tystiolaeth 

• Gwerthuso economaidd ar sail 

treial 

• Costau a defnydd adnoddau 

• Modelu economaidd iechyd 

• Gwerthuso beirniadol

Bydd y cwrs yn cynnwys

Gellir cofrestru o 9.00am ar y 

diwrnod cyntaf. Bydd y cwrs yn 

cychwyn am 10am. Bydd y cwrs yn 

gorffen am 4:00 ar yr ail ddiwrnod. 


