Ionawr 2022
Galwad am Arlunydd, Dylunwyr & Darlunwyr
BETH? Y comisiwn i ddatblygu cyfres o waith gwreiddiol i gwella y ardaloedd staff a
cleifion yn y canolfan ymchwil glinigol newydd (B5), Ysbyty Brenhinol Gwent.
PAM? Mae’r Canolfan Ymchwil Clinigol ac y tim Ymchwil ac Datblygiad Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan wedi symud yn diweddar i ward B5 Gogledd (Ysbyty Brenhinol Gwent). Dymuniwn
gwella’r profiad i’r staff a cleifion yn y aradloedd gweithio a man aros.
SUT? Rydym yn edrych am arlunydd, dylunwyr ac darlunwyr gweledol gyda diddordeb yn y themau
isod a hefyd yn gallu creu cydres integredig sy’n perfformio ar draws ystod o raddfeydd
BLE? Mae’r adran wedi lleoi yn bloc B yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd. Dydy ymweliad ddim
yn hanfodol, ond yn ddymunol i er mwyn ennill dealldwriaeth o’r lleoliad. Gallet trefnu ymweliad o
bell.
PRYD? Hoffwn i’r ddatblygiadau wedi ei orffen ac wedi’i osod erbyn 31ain o Mawrth 2022 – bydd
rhywfaint o hyblygrwydd o ran amser cynhyrchu os oes angen a’I wedi drafodi ymlaen llaw.
THEMA: Rydym yn edrych am gyfres o darluniadau sy’n defnyddio geiriau ystyrlon gyda darluniau
neu lluniau sydd wedi ei ysbyrdoli o terialon clinigol or gorffennol hyd at y bresenol. Genym ni
diddordeb yn cyfeiriadau i ein Bwrdd Iechyd ac diwylliant daearyddol – mae’r canolfan yn
gwasanaethu poblogaeth amrywiol dros y Gwent a’r ardaloedd cyfagos. Gall man cychwyn fod:
• Planhygion sy’n cael ei defnyddio mewn meddygaeth – e.g. rhisgl helyg / aspirin
• Penicillin – gwrthfiotigau – Mycoleg fyddygol
• James Lind 1716- 1794. Wnaeth e cynhalu un o’r treialon clinigol cyntaf erioed wrth
ymchwilio mewn i atal scurvy (Vit. C deficiency)
• Y ddatglyniad o frechlynnau
• Meddygyniaeth wedi’I phresnoli a DNA
GWOBR Y COMISIWN: £2,500 am gyfres o hyd at 10-15 o ddylunidau (mae’r taliad yn cynnwys
unrhyw gostau sy’n gysylltiedig ar gwaith), £500 gostau cyflwyniad/gweithdy = Cyfanswm £3,000.
Fydd yna cyllideb ar wahan ar gyfer cynhyrchu’r gwaith terfynol
DAYDDIAD CAU: Mae rhaid dangos diddordeb cyn 12pm Dydd Llun 24ydd Ionawr
SUT I WNEUD CAIS: Anfon y canlynol i e-bost sarah.goodey@wales.nhs.uk;
• Llythyr cyflwyniad byr (500 geiriau)
• Eich ymateb i’r briff sy’n gallu cynnwys lluniau – 2 ochor A4 yn unig
• CV yn uwchleio eich gwaith blaenorol.
• Gallet defnyddio linc I waith ar-lein ond bydwch yn ymwybodol efallai na fyddwn yn
gallucyrchu dolenni ar-lein
CYSYLLTWCH: Sarah.Goodey@wales.nhs.uk - 07976 375781
Mae’r project yn cael ei gefnogi gan ABUHB ac Gwent Arts in Health yn partneriaeth gyda Canolgan Treialon Clinigol

