


 

Ynglŷn â'r ddogfen hon 
Yn y ddogfen hon ceir crynodeb gyfoes o'r holl weithgarwch ymchwil, datblygu ac 
arloesedd arfaethedig, parhaus neu a gwblhawyd o fewn Gwasanaeth Gwaed Cymru.  
 
Mae'r fersiwn hon o'r ddogfen wedi cael ei haddasu'n arbennig fel y gall y rhoddwyr, y 
cleifion a'r cyhoedd weld y gweithgaredd Ymchwil, Datblygu ac Arloesi maent yn ei 
gefnogi drwy roi gwaed, bôn-gelloedd a rhoi organau 

Rhagair 

Dechreuwn ein blwyddyn gynllunio yn ein sefyllfa gryfaf eto. Mae Cynllun Cyflawni Thema Ymchwil 

cyntaf Gwasanaeth Gwaed Cymru ar gyfer 2022-23 wedi’i grynhoi gyda ein arweinwyr themâu dros 

12 mis penodol. Mae ein rhaglen yn cynnwys ychwanegu ymchwilwyr newydd a fydd yn datblygu 

maint ein portffolio. Diolch iddynt am eu cefnogaeth barhaus wrth gymryd y dull rhagweithiol hwn.  

Yn y diweddariad hwn, edrychwn yn ôl ar rai o'r prosiectau hiraf sydd gennym. Yn ystod y misoedd 

nesaf, byddwn ni'n dathlu cwblhau dwy ysgoloriaeth ymchwil PhD a oedd yn rhan o'n portffolio am 

sawl blwyddyn. Roedd yn gyfnod heriol wrth i’r myfyrwyr gynnal eu hymchwil gyda ni. Byddwn yn 

dathlu llwyddiannau Dr Williams a Dr Nash. 

Sian James 

Arweinydd Hwyluso Ymchwil, 
Datblygu ac Arloesi 
Gwasanaeth Gwaed Cymru  
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Llwyddiant yn ein 

Partneriaethau Academaidd 
Y gwanwyn hwn cwblhaodd dau bartneriaeth academaidd eu canfyddiadau. Rydym yn dal i fyny 

ar y prosiectau a'r myfyrwyr a gynhaliodd yr ymchwil. 

Defnyddio Mathemateg Uwch i Gynllunio Clinigau 

Does neb yn hoffi ciwio felly fe aeth Gwasanaeth Gwaed Cymru ati i ddeall a allai ein cynllunio 
clinigol gael cymorth gan Brifysgol Caerdydd. 

Cynhaliwyd y project hwn mewn partneriaeth â'r Athro Paul Harper a'r Athro Daniel Gartner. Mae 
ymdrechion ymchwil yr Athro Harper a'r Athro Gartner wedi arwain at effaith barhaus a 
manteision sylweddol i'r GIG yn flaenorol, gan eu gwneud yn gydweddiad gwych ar gyfer 
cefnogi'r gwaith hwn a myfyrwyr.  

Defnyddiodd y prosiect ymchwil fodelu mathemategol i gynnig cynlluniau clinigau wedi'u 
optimeiddio a defnyddio adnoddau i gynyddu'r llif a’r effeithlonrwydd mwyaf posibl, wrth gynnal 
safonau rhagorol o wasanaeth rhoddwyr a sicrhau tegwch o ran cyfleoedd i roddwyr. 

Dyfarnwyd ei doethuriaeth i Emily Williams am ei 
hymchwil modelu gofal iechyd i’r cyflenwad a’r galw 
mewn cynhyrchion gwaed gyda'r nod o ddatblygu offeryn 
cymorth penderfyniadau awtomataidd sy'n optimeiddio 
dewis clinigau casglu gwaed. 

Roedd Emily yn fyfyriwr doethuriaeth drwy Ysgoloriaeth 
Sgiliau Economi Gwybodaeth ar y cyd rhwng 
Gwasanaeth Gwaed Cymru a Phrifysgol Metropolitan 
Caerdydd. Mae ei hymchwil wedi bod yn rhan o'n thema 
Ymchwil, Datblygu ac Arloesi Rhoddwyr ers 2017 ac fe'i 
goruchwyliwyd gan ein harweinydd cadwyn gyflenwi 
gwaed dros dro, Jayne Davey. 

Nod ymchwil Emily oedd gwella aliniad cyflenwad 
cynnyrch gwaed i'r galw, gan leihau gwastraff a sicrhau 
bod digon o symiau o'r cynhyrchion gwaed cywir ar gael 

ar gyfer anghenion cleifion.  

  
Dr Emily Williams 
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Mae'r broses bresennol ar gyfer dewis clinigau rhoi gwaed cyfan sydd ar gael a rhai sy’n  
gynhyrchiol ar gyfer y cynllun casglu yn cael ei wneud â llaw yn gyfan gwbl ac mae'n llafur 
dwys.  Mae gwaith Emily yn defnyddio algorithmau i werthuso data clinigau hanesyddol a 
chynhyrchu opsiynau cynllunio clinigau awtomataidd. 

Wrth siarad am ymchwil modelu gofal iechyd Emily, dywedodd Jayne Davey 'Rwyf wrth fy modd 
bod Emily wedi ennill ei doethuriaeth am yr ymchwil y mae hi wedi'i chyflawni yng Ngwasanaeth 
Gwaed Cymru. Mae cynllunio clinigau mewn lleoliad cymunedol yn gymhleth ac mae ganddo 
sawl cyfyngiad.  Mae dull rhesymegol, chwilfrydig ac arloesol Emily wedi caniatáu iddi brofi sut y 
gall awtomatiaeth weithio mewn lleoliad byw.  Bu'n bleser gweithio gydag Emily ac mae ei 
llwyddiant yn haeddiannol iawn.' 

Cyhoeddwyd adolygiad llenyddiaeth Emily ar gyfer yr ymchwil hwn yng nghyfnodolyn IISE 
Transactions on Healthcare Systems Engineering yn 2020. Yn ogystal, derbyniodd Emily wobr 
'Cyflwyniad Gorau gan Ymchwilydd Cynnar yn eu Gyrfa' yng nghynhadledd Ymchwil Weithredol 
Cymhwysol i'r Gwasanaethau Iechyd yn 2019.  

Ffyrdd Newydd o Storio Platennau 

Cynhaliwyd Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth arall mewn partneriaeth â Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd. Cefnogodd yr Athro Philip James y prosiect hwn. Mae'r Athro James 
wedi ysgrifennu 141 o gyhoeddiadau ymchwil hyd yma, a'i ymchwil yn cael ei lywio gan effaith 
glinigol. Mae'r Athro James wedi cael effaith sylweddol ar ganlyniad llwyddiannus y prosiect hwn. 
 
Roedd ysgoloriaeth ymchwil Jamie yn allweddol o 

fewn thema Ymchwil, Datblygu ac Arloesi 

Cynhyrchion Gwasanaeth Gwaed Cymru, gyda Dr 

Christine Saunders yn oruchwyliwr ar Jamie yng 

Ngwasanaeth Gwaed Cymru.  

Wrth drafod yr ysgoloriaeth ymchwil lwyddiannus, 

dywedodd Dr Christine Saunders 'Mae'r cydweithio 

rhwng Gwasanaeth Gwaed Cymru a Phrifysgol 

Fetropolitan Caerdydd a gychwynnwyd gan raglen 

Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth 2 wedi 

bod yn hynod gadarnhaol. Mae gwaith Jamie wedi 

cynhyrchu rhai canlyniadau diddorol iawn sy'n herio 

arferion sefydledig storio platennau. Arweiniodd y 

cwestiynau a grëwyd at benodi ail ysgoloriaeth 

ymchwil PhD, ac mae'r adran yn edrych ymlaen at 

barhau â'n partneriaeth gyda'r Brifysgol'.  

Ymchwiliodd y prosiect ymchwil i ystod o ddulliau 

newydd i asesu hyfywedd ac ymarferoldeb cadw 

platennau mewn gwahanol amodau storio. Roedd 

agwedd benodol ar waith Jamie yn edrych ar fesiglau allgellog mewn cydrannau platennau. Gall 

y gronynnau bach hyn a gaiff eu colli gan blatennau chwarae rhan bwysig yng ngallu unedau 

platennau trawsgludo i roi'r gorau ar waedu. 

Dr Jamie Nash 
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Mae dod o hyd i ddewisiadau amgen i'n storfa tymheredd ystafell gofal safonol bresennol â'r 

potensial i fod o fudd i gleifion sydd angen trallwysiad. Gall platennau sy'n cael eu storio'n oer fod 

yn well o ran haemostasis ac fod â llai o risg o halogiad bacteriol, gan arwain at drallwysiad mwy 

diogel a mwy effeithiol i gleifion mewn lleoliadau trawma. 

Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i elfennau 

amrywiol o ymchwil Jamie mewn cynadleddau 

ac mewn cyhoeddiadau allanol. Mae Jamie 

wedi cyflwyno yng Nghyfarfod Cyffredinol 

Blynyddol Cymdeithas Trallwyso Gwaed 

Prydain yn 2019 ac yn fwyaf diweddar yng 

Nghyfarfod Cydweithredol Rhagoriaeth 

Fiofeddygol ar gyfer Trallwysiad Mwy Diogel 

Gwanwyn 2022, ar ôl ennill eu gwobr 

fawreddog Scott Murphy. Mae Jamie hefyd 

wedi cyfrannu at y gyfres llyfrau Methods in 

Molecular Biology, gan gyd-ysgrifennu adran ar 

fesiglau allgellog mewn ymchwil 

atherosglerosis.      

Bydd yr ymchwil hon yn parhau trwy 

ddoethuriaeth arall ar y cyd rhwng Gwasanaeth 

Gwaed Cymru a Phrifysgol Metropolitan 

Caerdydd. Nod yr ymchwil hon yn y pen draw 

yw cynnal treial clinigol ar blatennau sydd 

wedi'u storio'n oer ac yn y pen draw dod yn 

safon ymarfer ar gyfer storio platennau ar 

draws y DU a gwasanaethau gwaed 

rhyngwladol. 

1Yn dilyn cyflwyniad Jamie o 
Ddarlith Goffa Scott Murphy ym 
Mhrifysgol Rhydychen  



Ymchwil, Datblygu ac 
Arloesi Trawsblannu 

 

Portffolio 
Prosiectau 
Ymchwil, 
Datblygu ac 
Arloesi 
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Cyhoeddiadau 
yn ystod y 12 mis diwethaf

Erthygl mewn
Cyfnodolyn

Traethawd
ymchwil Myfyriwr

Poster mewn
Cynhadledd

Cyflwyniad mewn
Cynhadledd

 

  Mae gennym 12 prosiect 
agored 

Prosiectau fesul Thema 
 

  
  

Trawsblannu Cynhyrchion 
Rhoddwyr Therapïau 

Cellog 
Mae’n cynnwys:  

trawsblannu organau 
solet a bôn-gelloedd, 
histogydnawsedd ac 

imiwnedd, a chofrestri 
rhoddwyr 

Mae’n cynnwys:  
cydrannau gwaed, 

imiwnohematoleg, profi, 
gweithgynhyrchu 

cydrannau a 
chynnyrch, rheoli 

ansawdd, a gwerthuso 
offer a deunyddiau 

Mae’n cynnwys: 
recriwtio, cadw, 
cymhwysedd a 

gofal rhoddwyr, a 
gwyliadwriaeth 

iechyd y cyhoedd. 

Mae’n cynnwys 
pynciau sy'n 
ymwneud â 

therapïau cellog a 
therapïau gwaed 

eraill 

3  6 2 1 
 

Rydym yn cyhoeddi mewn cyfnodolion 
ac yn cyflwyno mewn cynadleddau i 
rannu canfyddiadau ac adeiladu ein 
henw da yn y gymuned ymchwil. Mae 
staff sy'n ymgymryd â chymwysterau 
academaidd yn cynhyrchu gosodiadau 
myfyrwyr sy'n cyfrannu at lenyddiaeth 
wyddonol. 

37 o gydweithwyr sy'n rhan o'r gwaith o ddarparu 

Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar hyn o bryd 
Gall cydweithwyr ymgymryd ag ymchwil dan arweiniad Gwasanaeth Gwaed 

Cymru neu ddarparu cefnogaeth gwasanaeth i ymchwil eraill. Mae'r ffigwr hwn 
hefyd yn cynnwys y rhai sy’n gwneud gwaith ymchwil fel rhan o gymhwyster. 
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Cyhoeddiadau 
Cyhoeddiadau sylweddol o ran effaith gan staff Gwasanaeth Gwaed Cymru a'n cydweithwyr yn y tri mis blaenorol  

Erthyglau mewn Cyfnodolion 

Meini prawf cymhwysedd rhoddwyr gwaed ar gyfer cyflyrau meddygol: Astudiaeth 
gydweithredol Rhagoriaeth Fiofeddygol ar gyfer Trallwysiad Mwy Diogel 
Gwasanaeth Gwaed 

Cymru 

yn y 

cyfnodolyn 

Vox Sanguinis  

Troednodyn: Jacquot, C, Tiberghien, P, van den Hurk, K, Ziman, A, Shaz, B, Apelseth, TO, et al. Meini prawf 
cymhwysedd rhoddwyr gwaed ar gyfer cyflyrau meddygol: Astudiaeth gydweithredol Rhagoriaeth Fiofeddygol ar 
gyfer Trallwysiad Mwy Diogel. Vox Sang. 2022. 

Effaith pandemig COVID-19 ar roddion bôn-gelloedd digyswllt byd-eang yn 2020—
Adroddiad gan Gymdeithas Rhoddwyr Mêr y Byd 
Christopher Harvey yn y 

cyfnodolyn 
Trawsblannu Mêr Esgyrn 

Troednodyn: Jöris, M.M., Schmidt, A.H., Bernas, S.N. et al. Effaith pandemig COVID-19 ar roddion bôn-gelloedd digyswllt byd-
eang yn 2020—Adroddiad gan Gymdeithas Rhoddwyr Mêr y Byd. Trawsblaniad Mêr Esgyrn. 2022. 

 

Trafodion mewn Cynadleddau  

Pwysigrwydd cynnil fesiglau allgellog mewn platennau crynodedig wedi'u storio'n oer 

Jamie Nash yn y 

gynhadledd 

Cyfarfod Cydweithredol Rhagoriaeth Fiofeddygol ar gyfer Trallwysiad 

Mwy Diogel rhif 63 

Canlyniadau Labordai Histogydnawsedd ac Imiwnogeneteg a Dehongli Clinigol ar gyfer 

Sampl gyda Gwrthgyrff HNA Amy De’ath yn y 

gynhadledd 

Cyngres Ffederasiwn Ewropeaidd ar gyfer Imiwngeneteg 2022 

NEQAS y DU ar gyfer Cynlluniau Histogydnawsedd ac Imiwnogeneteg i Gefnogi 

Ymchwiliadau Pla

tennau – 

Amy De’ath yn y 

gynhadledd 

Cyngres Ffederasiwn Ewropeaidd ar gyfer Imiwngeneteg 2022 



 

 

 


