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YN Y RHIFYN HWN...
Rhoi sylw i ymchwil
Newyddion am staff
Digwyddiadau diweddar
Cyflwyniadau
Cyhoeddiadau diweddar

Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar lwyddiannau diweddar sy'n
cynnwys :
·

Priodas ffarmacometreg a ffarmacoeconomeg — Dan HillMcManus yn cyflwyno ei ymchwil ym Montreux.

·

CHEME yn cydweithio â Phrifysgol Lerpwl ar ymchwil i arbed
golwg ar yr astudiaeth tomograffeg cydlyniad optegol (OCT) a
ariannir gan NIHR-i4i.

·

Economeg gofal cymdeithasol SROI trwy gydol cwrs bywyd gwerth cymdeithasol cerddoriaeth Sistema Cymru mewn ysgolion.

·

Digwyddiadau diweddar: Cwrs byr Ffarmaeconomeg; Cwrs Byr
Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil i Iechyd Cyhoeddus;
ac ymchwil yn ymwneud â Meddyginiaethau: Colocwia a symposia.

Ceir mwy o wybodaeth ar ymchwil, dysgu (yn cynnwys cyrsiau byr) a
gweithgareddau cefnogol GIG ar ein gwefan: cheme.bangor.ac.uk neu
drwy gysylltu â'n gweinyddwr Ann Lawton: cheme@bangor.ac.uk
Dilynwch ni ar Twitter @CHEMEBangor
Yr Athro Dyfrig Hughes a’r Athro Rhiannon Tudor Edwards
Cyd-gyfarwyddwyr CHEME

Seow Tien Yeo a Rhiannon Tudor Edwards

RHOI SYLW I YMCHWIL...

DIGWYDDIADAU DIWEDDAR

Archwilio economeg technoleg arbed golwg

Cwrs byr Ffarmaeconomeg

Mae dros ddwy filiwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn colli eu
golwg. Disgwylir i hyn ddyblu erbyn 2050 wrth i'r
boblogaeth heneiddio ac wrth i gyffredinolrwydd achosion
gwaelodol fel gordewdra a diabetes gynyddu. Mae hyn yn
rhoi pwysau enfawr ar wasanaethau gofal llygad y
Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Amcangyfrifir bod colli golwg
yn costio dros £28 biliwn y flwyddyn i economi'r Deyrnas
Unedig.

Eleni lansiodd CHEME y cwrs byr preswyl cyntaf mewn
Ffarmacoeconomeg. Cafodd 16 o gynrychiolwyr o bob rhan
o'r Deyrnas Unedig, gwledydd eraill Ewrop a'r dwyrain canol
flas ar ragarweiniad dwys, ond llawn gwybodaeth, i
egwyddorion, dulliau a chymhwysiad economeg iechyd yng
nghyd-destun meddyginiaethau.

Gall ymchwil i dechnoleg newydd i arbed golwg wella
bywydau pobl sydd mewn perygl o golli eu golwg a hefyd
ddarparu gwerth i'r GIG a'r economi'n ehangach.
Mae gan CHEME record dda o gyhoeddi astudiaethau
economaidd ar ymyrryd i atal a rheoli colli golwg, gan
weithio'n ddiweddar gydag Ysbyty Llygaid Moorfields ar yr
astudiaeth CLARITY a gyhoeddwyd yn The Lancet, a'r treial
SYCAMORE, gyda Phrifysgol Bryste, a gyhoeddwyd yn yr
NEJM (gweler ein newyddlenni blaenorol am fanylion).
Mae Seow Tien Yeo a Rhiannon Tudor Edwards yn gydymchwilwyr ar astudiaeth tomograffeg cydlyniad optegol
(OCT) gwerth £1.3 miliwn a gyllidir gan NIHR-i4i. Fe'i
harweinir gan Dr Yalin Zheng o Adran Gwyddor Llygaid a
Golwg Prifysgol Lerpwl. Nod yr astudiaeth yw datblygu ac
archwilio effeithiolrwydd clinigol teclyn OCT sensitif iawn i
wella rheoli afiechydon y llygaid, gan alluogi eu canfod a
gwneud diagnosis yn gynharach, paratoi cynlluniau
rheolaeth glinigol bersonol, a gwella'r monitro o
ganlyniadau triniaeth i gleifion gydag afiechydon
cornbilennol (keratoconus a distroffi cornbilennol
endothelial).
Priodas ffarmacometreg a ffarmacoeconomeg
Mae PhD Dan Hill-McManus, sy'n cael ei ariannu gan
Rwydwaith y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) o
Ganolfannau Ymchwil Fethodolegol ar Hap-dreialon, yn
canolbwyntio ar gysylltu allbynnau modelau sydd wedi'u
sefydlu'n dda mewn ffarmacoleg meintiol, gyda modelau
economaidd iechyd, i amcangyfrif cost-effeithiolrwydd (neu
nodi prisiau ar sail gwerth) cyffuriau sy'n cael eu datblygu.
Mewn cydweithrediad â Pfizer, nod y gwaith hwn yw
pontio'r ddwy ddisgyblaeth, a sefydlu defnyddioldeb dull
gweithredu o'r fath yng nghyd-destun datblygu cyffuriau ar
sail model (MBDD). Cyflwynodd Dan ganfyddiadau
diweddar yng nghyfarfod y Population Approach Group
Europe ym Montreux.

Cwrs byr Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil i
Iechyd Cyhoeddus
Roeddem yn falch iawn o groesawu 11 o gynrychiolwyr i'n
cwrs byr blynyddol Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac
Ymchwil i Iechyd Cyhoeddus ym mis Mawrth, ac addysgu
economeg iechyd i ymarferwyr Iechyd y Cyhoedd a'r rhai
hynny sy'n gwneud gwaith ymchwil ym maes Iechyd y
Cyhoedd.
Mae’r cwrs yn ymdrin â chysyniadau, dulliau a chymhwysiad
Economeg Iechyd at Iechyd Cyhoeddus, ac yn denu
cynrychiolwyr yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Ymchwil gysylltiedig â meddyginiaethau: Colocwia a
symposia
Roedd Dyfrig Hughes yn falch o groesawu'r Colociwm
Ffarmacoleg Glinigol i Fangor am y trydydd tro. Mae'r
digwyddiad chwe-misol hwn, a noddir gan Gymdeithas
Ffarmacolegol Prydain, yn cynnig lleoliad anffurfiol i
ymchwilwyr gyflwyno ymchwil arloesol mewn pynciau sy'n
ymwneud â ffarmacoleg glinigol.
Cynhelir Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Cymru 2018
yng Nghaerdydd ar 17 Gorffennaf. Caiff y digwyddiad ei
drefnu gan Dyfrig Hughes, ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a
Gofal Cymru a'i gynnal gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol, a
disgwylir iddo ddenu oddeutu 50 o gynrychiolwyr. Y prif
siaradwr eleni yw Dr Claire Thompson, dirprwy brif
wyddonydd y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol. Archebwch
eich lle yn rhad ac am ddim yma:
http://rphar.ms/symposium

Gwerthusiad SROI o Sistema Cymru – Codi’r To
Mae Llywodraeth Cymru yn annog ymchwil i ofal cymdeithasol drwy gydol cwrs bywyd. Mae Eira Winrow a Rhiannon Tudor
Edwards wedi gorffen eu gwerthusiad Adenillon Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) o Sistema Cymru – Codi’r To. Mae'r
astudiaeth hon yn canolbwyntio ar effaith y rhaglen gerddoriaeth mewn ysgolion Codi’r To yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Nod
Codi’r To yw mynd i'r afael ag anfantais a chyrhaeddiad addysgol mewn ardaloedd o amddifadedd lluosog er lles y plant, eu
teuluoedd a'r gymuned.
Cynhaliwyd gwerthusiad SROI, fersiwn bragmatig o ddadansoddiad cost a budd, dros 12 mis, ac roedd y canfyddiadau yn
gadarnhaol i'r pedwar grŵp o randdeiliaid – y disgyblion, eu teuluoedd, yr ysgol ehangach a'r gymuned. Mae gan y rhaglen y
potensial i greu gwerth cymdeithasol ar draws ystod o £4.59 i £8.95 am bob £1 a fuddsoddir, gyda chymhareb achosion sylfaenol
sy'n seiliedig ar ein hymchwil a rhagdybiaethau o £6.69: £1.

NEWYDDION AM STAFF...
WATCh
Mae'r Offeryn Asesu Deilliannau
Cadeiriau Olwyn i Blant (WATCh) yn ddull
rhad ac am ddim i fesur deilliannau sy'n
canolbwyntio ar y claf a ddatblygwyd gan
CHEME a'r Shropshire Wheelchair and
Posture Service. Cyllidwyd project
datblygu WATCh fel rhan o raglen
ymchwil GIG Lloegr i ddatblygu mesurau
deilliannau sy'n canolbwyntio ar y claf ar
gyfer plant a phobl ifanc. Arweiniwyd y
project gan Dr Nathan Bray, yr Athro
Rhiannon Tudor-Edwards a Dr Lorna
Tuersley o CHEME, ar y cyd â CCG swydd
yr Amwythig a CCG Telford a Wrekin.
Datblygwyd offeryn WATCh trwy
ymgynghoriad â defnyddwyr cadair
olwyn ifainc a'u rhieni. Mae'r offeryn
wedi cael ei gynllunio i ganiatáu i
glinigwyr a therapyddion ganfod, sgorio a
monitro deilliannau pwysicaf defnyddwyr
cadair olwyn ifainc cyn ac ar ôl cael cadair
olwyn. Mae offeryn WATCh yn cynnwys
16 opsiwn deilliant, a bydd defnyddwyr
gwasanaeth yn dewis eu pum deilliant
uchaf o'r rheiny. Yna bydd defnyddwyr
gwasanaeth yn disgrifio'r hyn y maent am
ei gyflawni ac yn graddio eu boddhad â
phob deilliant cyn ac ar ôl y ddarpariaeth
cadair olwyn. Bydd yr offeryn yn galluogi
darparwyr gwasanaeth i bennu
llwyddiant canlyniadau a ddymunir, ar
gyfer defnyddwyr unigol ac ar gyfer
deilliant penodol ar draws defnyddwyr
gwasanaeth. Mae'r offeryn WATCh ar
gael ar ffurf papur ac electronig yn
http://cheme.bangor.ac.uk/watch
Cafodd yr offeryn WATCh ei dderbyn yn
gadarnhaol gan Fforwm Rheolwyr
Cenedlaethol Cadeiriau Olwyn a Grŵp
Llywio Cenedlaethol y GIG ar Gyllideb
Cadeiriau Olwyn Personol. Mae tîm
WATCh yn cynnal trafodaethau ar hyn o
bryd â GIG Lloegr i ddefnyddio'r offeryn
ledled y Deyrnas Unedig fel rhan o'r
Cynllun Cyllideb Cadeiriau Olwyn
Personol newydd. Am fwy o wybodaeth,
cysylltwch â Dr Lorna Tuersley
(l.tuersley@bangor.ac.uk).

Clefyd Motor Niwron

PhD

Mae Clefyd Motor Niwron (MND) yn
gyflwr niwro-ddirywiol sy'n effeithio'n
ddirfawr ar fywydau cleifion, gan arwain
at wanychu helaeth o ran symudedd,
cyfathrebu ac anadlu. Dim ond 3 -5
mlynedd o ddechrau'r clefyd yw'r
disgwyliad bywyd ac mae'r driniaeth yn
canolbwyntio ar reoli symptomau, arafu
cynnydd y clefyd a darparu gofal lliniarol.

Gwnaeth Siobhan Bourke amddiffyn ei
PhD ar Economeg Cyffuriau Amddifad yn
llwyddiannus. Roedd un o brif
ganfyddiadau ei hymchwil, a
oruchwyliwyd gan Dyfrig Hughes a Catrin
Plumpton (yn y llun gyda Siobhan),
ynglŷn â dewisiadau'r cyhoedd am
feddyginiaethau drud ar gyfer clefydau
prin. Dymunwn yn dda i Siobhan wrth
iddi adael CHEME am gyfleoedd gyrfa
eraill.

Dyfarnwyd efrydiaeth PhD gan
Gymdeithas Clefyd Motor Niwron i Alan
Moore i ymchwilio i economeg MND.
Mae ym mlwyddyn olaf ei astudiaethau
PhD, dan oruchwyliaeth Dyfrig Hughes.
Canfu adolygiad systematig o'r
dystiolaeth bresennol 15 o werthusiadau
economaidd a oedd â diffygion
methodolegol sylweddol megis diffyg
data, ansicrwydd ynghylch cwrs y clefyd a
fframwaith modelu amhriodol
[Pharmacoeconomics 2017;35(4):397413].
Yn dilyn o hynny, datblygodd Alan
algorithm i fapio'r ALSFRS(R) — y mesur
deilliannau safonol sy'n benodol i'r clefyd
— i gyfleustodau EQ-5D i hwyluso cynnal
gwerthusiadau yn y dyfodol [Value in
Health, a ddisgwylir yn fuan].
Yn fwy diweddar, mae Alan wedi
dadansoddi data o astudiaeth arhydol o
garfan Trajectories of Outcome in
Neurological Conditions (TONiC),
http://tonic.thewaltoncentre.nhs.uk/ i
ddiffinio cyflyrau iechyd priodol, ac amcangyfrif costau cleifion a chyfleustodau
cyflyrau iechyd.

Mae Laura Timmis yn y broses o
ysgrifennu ei thesis ‘Patients and
informal caregiver’s preferences for
gynaecology cancer follow up care’ (a
ariennir gan ofal canser Tenovus). Mae
adolygiad systematig o lenyddiaeth,
astudiaeth ansoddol ac arbrawf dewis
arwahanol wedi esgor ar ganfyddiadau
diddorol ar gyfer datblygu polisi: a all y
GIG fuddsoddi mewn sicrwydd?

Bydd pennod olaf PhD Alan yn canolbwyntio ar amcangyfrif costeffeithiolrwydd edavarone, y cyffur MND
cyntaf i gael ei farchnata ers 22 mlynedd.

Crwsibl Cymru
Dewiswyd Catrin Plumpton, ar y chwith,
ar gyfer Crwsibl Cymru, cynllun sydd â'r
nod o ddatblygu sgiliau personol,
proffesiynol ac arweinyddiaeth ar gyfer
arweinwyr ymchwil Cymru yn y dyfodol.

Ffarwel
Dymunwn yn dda i Dr Rikesh Bhatt wrth
iddo symud i UCL.

CYFLWYNIADAU...
Cyflwynodd Emily Holmes drosolwg o
waith ymchwil i epilepsi a gynhaliwyd
gan CHEME yn nigwyddiad Epilepsy
Action Cymru: Epilepsi, eich Aelod
Cynulliad a Chi, ar Ynys Môn ar 14 Ebrill
2018.
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at the Intersection of Clinical Trials and RealWorld Data Science to Advance Patient Care.
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Bray N. Considering the role of health
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2017;177(6):1475-1476.
Hughes DA. Economics of PharmacogeneticGuided Treatments: Underwhelming or
Overstated? Clin Pharmacol Ther. 2018;103
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Rhoddodd Dyfrig Hughes gyflwyniad ar
yr economeg o brofi ffarmageneteg
mewn digwyddiad diweddar ym Mharc
Geneteg Cymru, ac mewn digwyddiad
Pharmacogenetics and Stratified
Medicines Network. Mae'n aelod o
weithgor GIG Lloegr a Genomics England
Pharmacogenomics, ac yn hyrwyddwr
ffarmageneteg i'r Gymdeithas Fferyllol
Frenhinol; mae'n gyfrifol am hyrwyddo
cyfranogiad mewn fferylliaeth wrth
ddatblygu a chyflwyno gwasanaethau
ffarmacogeneteg y Deyrnas Unedig.

CYHOEDDIADAU...
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