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Ynglyn â Deall chemotherapi
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth am 
gemotherapi, triniaeth a ddefnyddir ar gyfer 
rhai mathau o ganser. Gobeithiwn bydd yn ateb 
eich cwestiynau ac yn eich helpu i ymdopi gydag 
unrhyw sgil-effeithiau y gallai’r driniaeth ei 
achosi.  
 
Lle sonnir am ganser, bydd hyn yn cyfeirio at ganser, lewcemia 
a lymffoma. 
 
Weithiau defnyddir chemotherapi i drin cyflyrau di-ganser, ond 
yn aml mae’r dos yn is ac mae llai o sgil-effeithiau. Nid yw’r 
llyfryn hwn yn trafod defnyddio chemotherapi ar gyfer cyflyrau 
heblaw am ganser. 
 
Mae’r llyfryn wedi ei rannu yn adrannau ynglyn â sut mae’r 
driniaeth yn gweithio, sut caiff ei roi, a sut i ddelio gyda rhai o’r 
sgil-effeithiau mwyaf cyffredin. Mae’n debygol bydd gennych 
gwestiynau a phryderon am eich triniaeth chi na fydd y llyfryn 
hwn yn eu trafod, gan fod yna dros 200 o wahanol fathau o 
ganser a dros 50 o gyffuriau chemotherapi, y gellir eu rhoi 
mewn sawl ffordd.  
 
Mae’n well trafod manylion eich triniaeth gyda’ch doctor a fydd 
yn gyfarwydd gyda’ch sefyllfa chi a’r math o ganser. Mae tabl 
defnyddiol ar dudalen 89 lle gallwch wneud nodiadau am eich 
chemotherapi penodol. 
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Ar ddiwedd y llyfryn hwn mae yna restr o gyfeiriadau a 
gwefannau defnyddiol (tudalennau 82–88). Ar dudalen 90-92 
mae rhai awgrymiadau o gwestiynau y gallech eu gofyn i’ch 
doctor neu nyrs, a lle i nodi unrhyw gwestiynau eraill. 
 
Mae gennym dros 90 o daflenni ffeithiau sy’n rhoi 
gwybodaeth fanwl ynglyn â’r defnydd a sgil-effeithiau 
cyffuriau chemotherapi penodol a sawl cyfuniad o gyffuriau 
a ddefnyddir yn gyffredin. Os hoffech gael unrhyw o’r rhain, 
cysylltwch â ni. 
 
Efallai byddwch eisiau trafod yr wybodaeth yma gydag un o’n 
arbenigwyr cefnogi canser ar y llinell rhadffôn 0808 808 00 
00 (ar agor dydd Llun – dydd Gwener, 9am–8pm). Fel arall, 
ymwelwch â macmillan.org.uk. Os ydych yn drwm eich clyw 
gallwch ddefnyddio’r rhif ffôn testun 0808 808 0121, neu 
anfon ‘Text Relay’. Mae cyfieithwyr ar gael ar gyfer rhai sy’n 
methu siarad Saesneg.  
 
Os yw’r llyfryn hwn wedi eich helpu chi, gallwch ei basio 
ymlaen i’ch teulu a’ch ffrindiau. Efallai byddant hwythau hefyd 
angen gwybodaeth i’w helpu i’ch cefnogi chi.
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Beth ydi canser?

Mae organau a meinweoedd y corff wedi eu gwneud o flociau 
adeiladu bychan a elwir yn gelloedd. Afiechyd o’r celloedd hyn 
ydi canser. Nid yw canser yn afiechyd sengl gydag un achos 
sengl a math sengl o driniaeth. Mae yna fwy na 200 math 
gwahanol o ganser, pob un gyda’i enw a’i driniaeth ei hun.

Er efallai bod celloedd mewn gwahanol rannau o’r corff yn 
edrych ac yn gweithio’n wahanol, mae’r rhan fwyaf yn trwsio 
ac yn atgynhyrchu eu hunain yn yr un ffordd. Fel arfer, mae 
celloedd yn rhannu mewn modd trefnus a rheoledig. Ond, os 
am unrhyw reswm bo’r broses yn chwalu, mae’r celloedd yn 
parhau i rannu ac yn datblygu’n lwmp a elwir yn diwmor. 

 
 

Mae tiwmorau un ai yn anfalaen neu’n falaen. Gall 
doctoriaid ddweud os yw tiwmor yn anfalaen neu’n falaen trwy 
archwilio sampl bychan o dan ficrosgop. Gelwir hyn y fiopsi.

Mewn tiwmor anfalaen, nid yw’r celloedd yn lledu i rannau 
eraill o’r corff ac felly nid ydynt yn ganseraidd. Fodd bynnag, 
os ydynt yn parhau i dyfu yn y man gwreiddiol, fe allent achosi 
problem gan bwyso ar yr organau o’u cwmpas. 

Celloedd normal Celloedd yn ffurfio tiwmor
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Mae tiwmor malaen yn cynnwys celloedd canser sydd â’r 
gallu i ledu tu hwnt i’r man gwreiddiol o’r corff. Pe na bai’r 
tiwmor yn cael ei drin, gallai ledu i, a dinistrio meinweoedd o’i 
gwmpas. Weithiau mae celloedd yn torri ymaith oddi wrth y 
canser gwreiddiol (cychwynnol). Gallent ledu i organau eraill 
o’r corff trwy’r llif gwaed neu’r system lymffatig.
 
Mae’r system lymffatig yn rhan o’r system imiwnedd - 
amddiffyniad naturiol y corff yn erbyn haint ac afiechyd. Mae’n 
system gymhleth gydag organau fel mêr yr esgyrn, y thymws, y 
dueg a’r nodau lymff. Trwy’r corff, mae’r nodau lymff wedi eu 
cysylltu gan rwydwaith o diwbiau lymffatig bach (dwythellau). 
Mae dwy brif rôl i’r system lymffatig. Mae’n helpu gwarchod y 
corff rhag haint ac mae’n draenio hylif o’r meinweoedd. Pan fo 
celloedd canser yn cyrraedd lle newydd, gallant barhau i rannu 
a ffurfio tiwmor newydd. Gelwir hyn yn ganser eilaidd neu’n 
fetastasis.
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Chemotherapi

Mae chemotherapi yn golygu defnyddio cyffuriau wrth-ganser 
i ddinistrio celloedd canser (gan gynnwys lewcemia, lymffoma 
a myeloma). Mae yna wahanol grwpiau o gyffuriau gwrth-
ganser y gellir eu defnyddio. Y prif grwp mae llawer o bobl yn 
ei ystyried fel ‘chemotherapi’ ydi chemotherapi cytotocsig. Mae 
cytotocsig y golygu tocsig i gelloedd.  
 
Mae llawer o gyffuriau gwrth-ganser newydd wedi dod ar 
gael yn ddiweddar. Yn aml caiff y rhain eu galw yn driniaethau 
wedi eu targedu. Tra bo cyffuriau cytotocsig yn effeithio ar 
dwf celloedd canser a chelloedd normal, mae’r cyffuriau 
newydd yma wedi eu targedu’n arbennig at rannau penodol 
o’r celloedd canser. Fodd bynnag, cyffuriau cytotocsig yw’r 
dull chemotherapi a ddefnyddir fwyaf, ac mae’r llyfryn hwn yn 
ymwneud â’r defnydd o gemotherapi cytotocsig i drin canser. 
 
Defnyddir llawer o gyffuriau eraill, gan gynnwys therapïau 
hormonaidd a steroidau, i drin rhai mathau o ganser. Nid yw’r 
cyffuriau hyn fel arfer yn cael eu hystyried fel chemotherapi a 
ni chyfeirir atynt yn y llyfryn hwn. 
 
Mae yna dros 50 o wahanol gyffuriau chemotherapi cytotocsig. 
Rhoddir rhai ar ben eu hunain, ond yn aml, rhoddir dau neu 
fwy o gyffuriau gyda’i gilydd. Gelwir hyn yn gemotherapi ar y 
cyd.
 
Mae’r math o driniaeth chemotherapi a gewch yn dibynnu ar 
sawl peth, ond yn enwedig:

•  y math o ganser sydd gennych

•   lle dechreuodd y canser yn eich corff

8
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•     sut mae’r celloedd canser yn edrych o dan y microsgop 

•  os yw’r canser wedi lledu i rannau eraill o’ch corff.

Efallai defnyddir chemotherapi ar ben ei hun i drin rhai 
mathau o ganser. Efallai caiff ei ddefnyddio gyda mathau 
eraill o driniaeth hefyd fel llawdriniaeth, radiotherapi, therapi 
hormonaidd, therapïau biolegol neu gyfuniad o’r rhain. 

Gallwn roi mwy o wybodaeth am gyffuriau gwrth-
ganser eraill i chi a gwahanol fathau o driniaethau 
canser.
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Sut mae cyffuriau 
chemotherapi yn gweithio

Gall cyffuriau chemotherapi stopio celloedd canser rhag 
rhannu ac atgynhyrchu. Gan fod y cyffuriau yn cael eu cario 
yn y gwaed, gallant gyrraedd celloedd canser unrhyw le yn y 
corff. Mae rhai celloedd iach hefyd yn eu cael. Gall celloedd 
iach drwsio’r difrod mae chemotherapi yn ei achosi, ond nid yw 
celloedd canser yn gallu gwneud hyn ac yn y pen draw maent 
yn marw.

Gall gwahanol gyffuriau chemotherapi ddifrodi celloedd canser 
mewn gwahanol ffyrdd. Pe defnyddir cyfuniad o gyffuriau, mae 
pob cyffur wedi cael ei ddewis oherwydd ei wahanol effaith. 

Yn anffodus, gall cyffuriau chemotherapi achosi sgil-effeithiau 
annymunol, gan eu bod yn effeithio ar rai o’r celloedd iach 
yn eich corff. Fodd bynnag, dros dro yw’r difrod i’r celloedd 
iach fel arfer a bydd y rhan fwyaf o sgil-effeithiau’n diflannu 
unwaith bydd y driniaeth wedi dod i ben. Mae celloedd iach 
mewn rhannau penodol o’r corff yn hynod sensitif i gyffuriau 
chemotherapi; mae’r rhannau hyn o’r corff yn cynnwys:

•   mêr yr esgyrn (sy’n gwneud celloedd gwaed)

•   ffoliglau gwallt

•   leinin y geg

•  y system dreulio.

Fel arfer rhoddir chemotherapi fel cyfres o sesiynau triniaeth. 
Mae cyfnod gorffwys ar ôl bob sesiwn. Gelwir y sesiwn 
chemotherapi a’r cyfnod gorffwys fel cylch triniaeth. Mae 
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cyfres o gylchoedd yn llunio cwrs triniaeth. Mae pob sesiwn 
chemotherapi yn dinistrio mwy o gelloedd canser, ac mae’r 
cyfnod gorffwys yn caniatáu’r celloedd normal a’r meinweoedd 
i wella.

Pryd gaiff chemotherapi ei 
ddefnyddio
Mae’r penderfyniad i ddefnyddio chemotherapi yn dibynnu ar 
y math ac ystent (cam) y canser. Gellir ei ddefnyddio yn y ffyrdd 
canlynol: 

• Ar ben ei hun fel y brif driniaeth ar gyfer canserau, fel 
lymffomau a lewcemiau. 

• Cyn llawdriniaeth neu radiotherapi i leihau canser sy’n rhy 
fawr neu’n sownd i feinwe iach sydd o’i gwmpas. Gelwir 
hyn yn gemotherapi neo-gynorthwyol. 

• Ar ôl llawdriniaeth neu radiotherapi pan nad oes arwyddion 
o ganser, ond bod risg bod rhai celloedd canser dal ar 
ôl. Yr amcan ydi dinistrio’r celloedd canser a gostwng y 
risg o’r canser yn dod yn ôl. Gelwir hyn yn gemotherapi 
cynorthwyol. 

• Ar yr un pryd â radiotherapi i wella ei effeithiolrwydd. Gelwir 
hyn yn chemoymbelydredd neu chemoradiotherapi. 

• I drin canser sydd wedi lledu i feinweoedd cyfagos neu 
rannau eraill o’r corff (canser datblygedig). Gallai hyn iachau 
rhai mathau o ganser. Yn amlach na pheidio, yr amcan ydi 
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ei leihau a’i reoli, i geisio estyn oes a rheoli symptomau. 
Gelwir chemotherapi a roddir i liniaru symptomau yn 
gemotherapi lliniarol.

Cael chemotherapi
Gellir rhoi chemotherapi mewn sawl ffordd, gan ddibynnu ar 
y math o ganser sydd gennych a’r cyffuriau chemotherapi a 
ddefnyddir. Gellir cael mwy o fanylion am hyn ar dudalennau 
14–27.

Y ffyrdd mwyaf cyffredin y gellir rhoi chemotherapi ydi:

• i mewn i wythïen (chemotherapi mewnwythiennol)

• fel tabledi neu gapsiwlau (chemotherapi geneuol).

Gellir rhoi chemotherapi weithiau hefyd: 

• i mewn i gyhyr (pigiad mewngyhyrol)

• o dan y croen (pigiad tangroen) 

• i mewn i hylif o gwmpas yr asgwrn cefn a’r ymennydd 
(chemotherapi intrathecal)

• i mewn i geudodau’r corff fel ceudod pelfig neu bledren 
(chemotherapi mewngeudodol)

• fel eli (a ddefnyddir ar gyfer rhai canserau’r croen).

Efallai bydd eich triniaeth yn golygu cael chemotherapi mewn 
mwy nag un ffordd. Er enghraifft, efallai buasech yn cael 
chemotherapi mewnwythiennol a thabledi chemotherapi.
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Chemotherapi mewnwythiennol

Mae chemotherapi a roddir i mewn i wythïen yn mynd yn syth 
i’r llif gwaed lle gellir ei gario i bob rhan o’ch corff.

Efallai byddwch yn cael eich triniaeth:

•	 trwy ganiwla - tiwb bach a roddir i mewn i wythïen yn 
eich braich neu gefn eich llaw

•	 trwy linell ganolog - tiwb tenau, hyblyg a roddir trwy 
groen y frest i mewn i wythïen wrth ymyl y galon

•	 trwy linell PICC (‘peripherally inserted central catheter’) 
- tiwb tenau, hyblyg yn cael ei basio i mewn i wythïen ym 
mhlyg neu ran uchaf y fraich, a’i gwthio trwodd nes bo pen 
y tiwb yn gorwedd mewn gwythïen wrth ymyl y galont

•	 trwy borth wedi’i fewnblannu (fe’i gelwir hefyd yn 
portacath) - tiwb plastig, tenau a meddal sy’n cael ei roi 
i mewn i wythïen. Mae ganddo agoriad (porth) o dan y 
croen ar eich brest neu fraich. 

Caniwla
Bydd y nyrs neu ddoctor yn rhoi tiwb byr, tenau (caniwla) i 
mewn i wythïen yng nghefn eich llaw neu ran isaf eich braich 
a bydd yn cael ei gadw yn ei le gyda dresin y gallwch weld 
trwyddo. Tynnir y caniwla ar ôl bob sesiwn triniaeth.

Efallai bydd gosod caniwla yn anghyfforddus neu’n boenus i 
chi, ond ni ddylai gymryd yn hir a bydd unrhyw boen yn pylu’n 
fuan. Efallai rhoddir eli neu chwistrell anaesthetig ar y croen i 
fferru’r rhan cyn gosod y caniwla.

Os teimlwch unrhyw anghysur neu sylwch ar unrhyw gochni 
neu chwydd o gwmpas y caniwla, ar hyd eich braich, yn ystod 
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neu ar ôl chemotherapi, gadewch i’ch nyrs neu ddoctor wybod 
yn syth

Llinell ganolog (cathetr wythiennol ganolog wedi ei 
thwnelu)
Mae llinell ganolog yn diwb hir, tenau, gwag sy’n cael ei roi 
i mewn i wythïen yn eich brest. Mae llinellau Hickman® a 
Groshong® yn fathau cyffredin o linell ganolog.

Gellir defnyddio llinell ganolog i roi chemotherapi yn 
fewnwythiennol ac i gymryd samplau gwaed, felly ni fyddwch 
angen caniwla na nodwydd yn eich gwythïen tra bydd gennych 
linell ganolog. Mae wedi ei dylunio i aros yn ei le am sawl mis, 
drwy gydol eich sesiynau triniaeth chemotherapi.

Byddwch yn cael anaesthetig cyffredinol neu leol cyn gosodir 
y llinell ganolog. Bydd y doctor neu’r nyrs chemotherapi yn 
egluro’r drefn i chi. I ddechrau, bydd y llinell ganolog yn cael 
ei chadw yn ei lle gan bwythau, tâp neu ddresin arbenigol. 
Mae ‘coler’ fechan o gwmpas y llinell y gallwch ei deimlo reit 
o dan y croen. O fewn tua tair wythnos, mae’r meinwe o dan 
eich croen yn tyfu i’r goler ac yn dal y llinell yn ddiogel yn ei le. 
Os oes gennych unrhyw bwythau o gwmpas y llinell yna gellir 
tynnu’r rhain. 

Unwaith neu ddwywaith yr wythnos bydd y llinell yn cael ei 
fflysio gyda halwyn di-haint (dwr heli), neu heparin – cyffur 
sy’n atal clotiau. Mae hyn i gadw’r llinell ar agor a’i stopio rhag 
blocio. Gall y nyrsys ar y ward eich dysgu sut i wneud hyn, neu 
gallant drefnu i nyrs ardal ymweld â’ch cartref i wneud hyn i 
chi.

Gallwch gael bath neu gawod gyda llinell ganolog, ond dylech 
osgoi gwlychu lle mae’r tiwb yn mynd i mewn i’r croen - gellir 
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defnyddio dresin plastig ar gyfer hyn. Cyn i chi fynd adref, 
gwnewch yn siwr eich bod yn hyderus ynglyn ag edrych ar 
ôl eich llinell ganolog. Os oes gennych unrhyw broblemau, 
cysylltwch â’r staff yn y clinig chemotherapi neu ar y ward am 
gyngor.

Llinell ganolog

Pethau i gadw llygad amdanynt pan fo gennych linell 
ganolog
Dwy broblem bosibl efo llinellau canolog ydi blocio a haint. 
Ni fydd gan y mwyafrif o bobl unrhyw broblemau difrifol, ond 
os sylwch ar y newidiadau canlynol mae’n bwysig eich bod yn 
cysylltu â’r ysbyty ar unwaith am gyngor: 

• poen, cochni neu’r croen yn tywyllu o gwmpas y llinell 
ganolog

• hylif yn gollwng o’r croen o gwmpas y llinell ganolog

Mae’r llinell 
ganolog yn cael 
ei rhoi i mewn i’ch 
gwythïen yma

Caiff y llinell ei 
thwnelu o dan 
eich croen

Mae’r llinell yn 
dod allan yma

Y galon  
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• eich braich, brest, gwddf neu ysgwydd yn chwyddo

• poen yn eich brest, braich neu wddf

• teimlo’n ‘rhynllyd’ neu’n wael ar ôl i’ch llinell gael ei fflysio

• tymheredd uchel.

Mae’r rhan fwyaf o ysbytai yn ystyried tymheredd uwch 
na 38°C (100.4°F) i fod yn uchel, ond mae rhai ysbytai yn 
defnyddio tymheredd uwch neu is. Bydd y doctoriaid a’r nyrsys 
yn eich ysbyty yn dweud wrthych pa dymheredd maent yn ei 
ddefnyddio.

Tynnu eich llinell ganolog Bydd eich llinell ganolog yn cael 
ei thynnu allan pan na fyddwch bellach ei hangen. Bydd doctor 
neu nyrs yn gwneud hyn i chi, fel arfer yn yr adran cleifion 
allanol. Bydd eich brest yn cael ei glanhau gydag antiseptig, a 
bydd y llinell yn cael ei thynnu’n araf ond yn gadarn nes ei bod 
yn llacio ac y daw’n rhydd. Fel arfer nid yw hyn yn cymryd mwy 
nag ychydig funudau ond fe all fod yn anghyfforddus. Weithiau 
gwneir hollt bach yn y croen fel gellir rhyddhau’r goler. Gwneir 
hyn o dan anaesthetig lleol. Rhoddir dresin dros y rhan lle 
tynnwyd y llinell a gofynnir i chi ddal i orwedd am gyfnod byr 
fel gwneir yn siwr nad oes unrhyw waedu.

Gallwn	anfon	taflen	ffeithiau	atoch	am	linellau	canolog. 

Llinell PICC (‘Peripherally Inserted Central venous 
Catheter’)
Mae llinell PICC yn diwb hir, tenau, gwag. Fe’i rhoddir i mewn 
i wythïen ym mhlyg eich braich a’i bwydo i fyny’r wythïen nes 
bod ei phen yn cyrraedd gwythïen fawr yn eich brest. Bydd 
eich doctor neu nyrs chemotherapi yn egluro sut gwneir hyn 
wrthych. Byddwch yn cael anaesthetig lleol i fferru’r ardal cyn 
rhoddir y llinell i mewn.
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Unwaith bydd hi yn ei le, caiff y llinell PICC ei thapio’n sownd 
i’ch braich rhag iddi gael ei thynnu allan o’r wythïen. Gall 
aros yn yr wythïen am sawl mis. Yr un fath â’r llinell ganolog, 
mae’n golygu nad oes rhaid gosod caniwla pan gewch eich 
chemotherapi mewnwythiennol. Gellir hefyd cymryd samplau 
gwaed i’w profi trwy’r llinell. 

Llinell PICC

Byddwch yn gallu plygu eich braich, cael bath a chawod, ond 
dylech osgoi gwlychu’r ardal o gwmpas y tiwb - gellir defnyddio 
dresin plastig ar gyfer hyn. Cyn i chi fynd adref, gwnewch yn 
siŵr eich bod yn hyderus ynglyn ag edrych ar ôl eich llinell.

Caiff y llinell ei 
bwydo trwy’r 
wythïen nes 
bod ei phen 
wrth ymyl eich 
calon

Mae’r  
llinell yn  
dod allan yma

Y galon 



19

Deall chemotherapi

Yr un fath â’r llinell ganolog, bydd angen fflysio llinell PICC fel 
ei bod yn parhau i weithio. Gall nyrs ardal fflysio eich llinell a 
newid y dresin, neu gellir dysgu perthynas neu ffrind i wneud 
hyn i chi. Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â’r 
staff yn y clinig chemotherapi neu ar y ward am gyngor

.

Mae diwedd y llinell PICC yn dod allan fymryn o dan blyg eich penelin
 
Mae’r problemau posibl yr un fath â’r problemau sydd gan 
linellau canolog: blocio a haint (gweler tudalen 16).

Gallwn anfon mwy o wybodaeth atoch am linellau PICC.

Porth wedi’i fewnblannu (portacath)
Mae porth wedi’i fewnblannu yn diwb meddal, tenau gyda 
disg rwber (porth) ar ei ben. Gelir ei osod o dan anaesthetig 
cyffredinol neu leol. Rhoddir y tiwb i mewn i wythïen nes bod ei 
ben yn eistedd yn union uwchlaw eich calon ac mae’r porth yn 
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gorwedd o dan y croen ar ran uchaf eich brest. Unwaith bydd 
yn ei le gallwch deimlo a gweld y porth fel lwmp bychan o dan 
y croen, ond nid oes dim i’w weld tu allan i’r corff.

I ddefnyddio’r portacath, caiff nodwydd ei phasio trwy eich 
croen i’r porth er mwyn rhoi meddyginiaeth i’r wythïen neu i 
gymryd gwaed. 

Gellir fferru’r croen dros y porth efo eli anaesthetig fel nad 
ydych yn cael unrhyw boen.  

Porth wedi’i fewnblannu

Gall porth wedi’i fewnblannu aros yn ei le am sawl mis, pe bai 
angen. Mae’r problemau posibl yr un fath ag ar gyfer llinellau 
canolog: blocio a haint (gweler tudalen 16).

 
Chwistrell

 
 
      Tiwb

Nodwydd Huber

Croen

   Porth             Cathetr
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Gallwn anfon gwybodaeth fanwl atoch am byrth gellir 
eu mewnblannu.

Pigiadau   
Rhoddir rhai cyffuriau chemotherapi fel pigiad yn syth i wythïen 
(trwy ganiwla neu linell ganolog) dros ychydig funudau. 
Weithiau mae bag o hylif clir (drip) yn sownd i diwb plastig sy’n 
gysylltiedig i’r caniwla neu linell yn eich gwythïen yn gyntaf. 
Caiff chemotherapi ei frechu i gysylltiad ar y tiwb plastig a’i 
fflysio i mewn i’ch gwythïen gyda’r hylif o’r bag.

Chemotherapi yn cael ei roi trwy bigiad i’r caniwla

Arllwysiadau   
Gellir ychwanegu cyffuriau chemotherapi i fagiau drip a’u rhoi 
fel arllwysiadau. Efallai rhoddir chemotherapi fel arllwysiad 
drip gan ddefnyddio disgyrchiant, ond fe’i rhoddir yn aml 
trwy bwmp arllwysiad. Gellir gosod y pympiau hyn i roi swm 
penodol o gemotherapi i’r llif gwaed dros gyfnod penodol o 
amser.

Gellir rhoi arllwysiadau dros wahanol amseroedd, o 20 munud 
i sawl awr yn amodol ar y math o gyffur a’r dos  chemotherapi. 
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Arllwysiadau cartref   
Rhoddir rhai mathau o gemotherapi fel arllwysiad dros ychydig 
ddiwrnodau ac fe ellir ei roi i gleifion allanol. Caiff yr arllwysiad 
ei drefnu yn yr ysbyty fel gallwch fynd ag o adref gyda chi.

Yn yr ysbyty, mae nyrs yn rhoi eich chemotherapi i mewn i 
bwmp bach ac yn ei gysylltu i’ch llinell ganolog neu PICC. 
Rydych yn mynd â’r pwmp adref gyda chi, ac mae’n ddigon 
bach i ffitio i boced, neu gellir ei gario mewn bag neu ar eich 
belt. Pan fydd yr arllwysiad wedi gorffen efallai bydd ychydig o 
hylif dal ar ôl yn y pwmp. Efallai bydd hyn yn normal gan fod 
angen gorlenwi rhai pympiau i gael y dos cywir. Gallwch wirio 
gyda’ch nyrs neu fferyllydd os mai pwmp o’r math yma sydd 
gennych chi.

Byddwch chi, ac efallai aelod o’r teulu neu ffrind, yn cael eich 
dysgu sut i edrych ar ôl y pwmp. Mae rhai pympiau yn cael eu 
gweithio â batri a dylid cymryd gofal i beidio eu gwlychu pan 
rydych yn ymolchi. Gellir taflu rhai pympiau ymaith ac maent 
yn gweithio gyda mecanwaith balwn neu reolaeth sbring. Bydd 
eich nyrsys neu staff fferyllfa yn rhoi cyfarwyddiadau llawn i 
chi a dylent hefyd ddweud wrthych gyda phwy i gysylltu os oes 
gennych unrhyw broblemau neu gwestiynau.

Elifo
Pe bai cyffur yn llifo i’r ardal o gwmpas yr wythïen pan gaiff ei 
roi, gelwir hyn yn elifo. Nid yw’n gyffredin ond gall ddigwydd os 
yw’r caniwla’n symud a ddim yn yr wythïen yn iawn. Prin iawn 
mae’n digwydd gyda llinell ganolog.

Bydd eich nyrs yn cymryd gofal i atal elifo wrth roi eich 
chemotherapi. Ond, os sylwch ar unrhyw chwyddo, poen, pigo 
neu gochni yn ystod eich sesiwn triniaeth, dwedwch wrthynt ar 
unwaith. Neu, os oes unrhyw un o’r problemau hyn yn datblygu 
ar ôl i chi gyrraedd adref, cysylltwch â’r ysbyty ar unwaith. Gall 
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rhai cyffuriau chemotherapi ddifrodi’r meinweoedd a gorau po 
gynted yr eir i’r afael ag elifiad. 

Chemotherapi geneuol

Chemotherapi geneuol ydi chemotherapi a gymrwch trwy’r geg 
fel tabledi neu gapsiwlau. Mae yr un mor gryf ac effeithiol â 
mathau eraill o gemotherapi. Ar ôl i chi gymryd chemotherapi 
trwy’r geg mae’n cael ei amsugno i’ch gwaed a’i gario o 
amgylch eich corff yr un fath â chemotherapi mewnwythiennol.

Byddwch yn cael gwybod pryd i gymryd eich tabledi neu 
gapsiwlau chemotherapi a byddwch yn cael cyfarwyddiadau 
eraill, fel a ddylech eu cymryd gyda bwyd ai peidio. Os na 
fedrwch gymryd eich meddyginiaeth am unrhyw reswm neu os 
ydych yn sâl ar ôl cymryd eich tabledi, cysylltwch â’ch nyrs neu 
ddoctor yn yr ysbyty ar unwaith am gyngor.

Mae’r cyffuriau a gawsoch gan yr ysbyty yn llunio cwrs cyflawn 
o driniaeth, ac mae’n bwysig eu cymryd yn union fel cawsant 
eu rhagnodi. Dylech bob amser ddarllen y labeli ar y bocsys 
cyn i chi adael yr ysbyty. Os nad yw’r cyfarwyddiadau’n glir, 
holwch eich nyrs, doctor neu fferyllydd. Gall peidio cymryd eich 
chemotherapi ar yr adegau cywir effeithio ar ba mor dda mae’n 
gweithio.

Os byddwch angen mwy o gemotherapi neu feddyginiaethau 
eraill, bydd eich doctor ysbyty neu nyrs arbenigol yn rhoi 
gwybod i chi lle gallwch eu cael.

Gall chemotherapi geneuol achosi sgil-effeithiau ac mae’n 
bwysig bod yn ymwybodol o’r rhain wrth gymryd eich 
meddyginiaeth.
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Pan fydd gennych gyffuriau chemotherapi adref mae angen i 
chi fod yn ymwybodol o rai pethau, fel storio eich cyffuriau yn 
ddiogel.

Gallwch ddarllen mwy am gael chemotherapi adref ar 
dudalennau 31-32. 

Pigiad mewngyhyrol

Rhoddir rhai cyffuriau chemotherapi trwy bigiad i gyhyr. Bydd y 
doctor neu nyrs yn egluro’r drefn i chi. Caiff y cyffur ei frechu i 
gyhyr y goes neu’r pen ôl. Efallai byddwch yn teimlo ychydig o 
boen neu anghysur am gyfnod byr.

Pigiad tangroen

Gellir rhoi rhai cyffuriau trwy bigiad o dan y croen gan 
ddefnyddio nodwydd fain iawn.

Chemotherapi Intrathecal

Mae chemotherapi intrathecal yn bigiad o gemotherapi i’r hylif 
sbinol. Dan rai amgylchiadau, fel rhai mathau o lewcemia neu 
lymffoma, gall celloedd canser basio i’r hylif sydd o gwmpas yr 
ymennydd a’r asgwrn cefn  (a elwir yn hylif serebro-sbinal neu 
CSF). Y ffordd orau o drin y celloedd canser yma ydi trwy roi 
pigiad chemotherapi i’r hylif sbinol gan nad yw chemotherapi a 
roddir mewn ffyrdd eraill yn cyrraedd y man hwn.

Cyn eich bod yn cael chemotherapi intrathecal, bydd y doctor 
a’r nyrsys yn gwneud gwiriadau diogelwch er mwyn gwneud 
yn siwr mai dim ond y feddyginiaeth a ragnodwyd i chi yr 
ydych yn ei gael. Os dymunwch, gallwch chithau hefyd wirio’r 
cyffuriau cyn eich bod yn eu cael.
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Gellir rhoi’r driniaeth mewn dwy ffordd bosibl. Un ai gofynnir i 
chi orwedd ar eich ochr gyda’ch pengliniau wedi eu tynnu fyny 
at eich bol a’ch pen yn ei flaen, neu eistedd gyda’ch cefn at y 
doctor â’ch breichiau ymhlyg ac efo clustog yn eu cefnogi neu 
dros gefn cadair. Mae’n bwysig eich bod yn cadw’n llonydd 
trwy’r holl broses..

Mae’r doctor yn fferru darn o’r croen dros eich asgwrn cefn 
gydag anaesthetig lleol ac yn rhoi nodwydd rhwng dau o’r 
esgyrn cefn i mewn i’r CSF. Gelwir y rhan hon o’r broses yn 
bigiad yn y lwynau. Unwaith bydd y nodwydd yn ei lle bydd y 
doctor yn brechu’r chemotherapi i mewn i’r CSF. Yna maent yn 
tynnu’r nodwydd allan ac yn rhoi dresin bach dros y croen lle’r 
oedd y nodwydd. Mae’r broses yma yn cymryd tua 30 munud.

Nid yw cael chemotherapi intrathecal fel arfer yn boenus ond 
mae rhai pobl  yn ei gael yn anghyfforddus. Y sgil-effaith 
mwyaf cyffredin a allai ei achosi ydi cur pen a all bara am sawl 
awr. Byddwch angen gorwedd yn fflat am ychydig oriau wedyn 
er mwyn helpu atal hyn. Bydd yfed digon hefyd yn helpu 
gostwng y siawns o ddatblygu cur pen. Gall eich doctor neu 
nyrs ddweud wrthych pa laddwyr poen i’w cymryd os cewch 
gur pen.

Os byddwch yn cael chemotherapi mewnwythiennol ar yr un 
dydd â chemotherapi intrathecal, byddwch yn cael hwn gyntaf 
cyn i chi gael eich triniaeth intrathecal.

Mae	gennym	daflen	ffeithiau	am	pigiad	yn	y	lwynau	a	
chemotherapi intrathecal.

Chemotherapi mewngeudodol
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Chemotherapi mewngeudodol ydi’r enw a roddir am roi 
chemotherapi i mewn i geudod yn y corff, fel y bledren. Gall 
rhoi cyffuriau yn y modd hwn achosi ychydig o gosi poenus neu 
lid yn yr ardal lle’u rhoddir, ond nid ydynt yn tueddu i achosi 
sgil-effeithiau mewn rhannau eraill o’r corff.

I roi’r chemotherapi, rhoddir tiwb (cathetr) i mewn i’r ceudod 
corff yr effeithiwyd arno a rhoddir y chemotherapi i mewn 
trwy’r tiwb. Efallai bydd yn cael ei ddraenio allan eto ar ôl 
cyfnod penodol o amser.  

Y defnydd mwyaf cyffredin ar gyfer chemotherapi 
mewngeudodol yn y DU ydi i drin canser y bledren. Gelwir rhoi 
chemotherapi yn uniongyrchol i’r bledren yn gemotherapi 
mewnbledrol. Mae gan ein llyfryn  Deall canser cynnar 
(arwynebol) y bledren fwy o wybodaeth ar hyn.

Gellir hefyd rhoi chemotherapi i geudod yr abdomen. Gelwir 
hyn yn gemotherapi mewnberitoneal. Weithiau defnyddir 
y dull hwn o roi chemotherapi i drin canser ofarïaidd neu 
fesothelioma yn yr abdomen (mesothelioma peritoneal). 

Weithiau defnyddir chemotherapi mewngeudodol pan fo 
celloedd canser rhwng dwy haen o feinwe (a elwir yn bliwra) 
sy’n gorchuddio tu allan yr ysgyfaint. Rhoddir y chemotherapi 
rhwng dwy haen y pliwra. Gelwir hyn yn gemotherapi 
mewnbliwrol.  

Elïau Chemotherapi

Defnyddir elïau chemotherapi ar gyfer rhai mathau o 
ganser y croen. Fe’u rhoddir ar y darn croen penodol 
mewn haen denau ac efallai bydd angen ei ddefnyddio’n 
rheolaidd am ychydig wythnosau. Efallai byddant yn 
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achosi peth dolur neu gosi poenus ar y darn croen ond 
nid ydynt yn achosi sgil-effeithiau mewn rhannau eraill 
o’r corff. Tra byddwch yn defnyddio elïau  chemotherapi 
efallai byddwch angen rhoi dresin dros y darn croen 
penodol

Rhoi eich caniatâd
Cyn i chi gael eich chemotherapi, bydd eich doctor yn egluro 
amcanion y driniaeth i chi. Gofynnir i chi lofnodi ffurflen yn 
dweud eich bod yn rhoi eich caniatâd i’w staff ysbyty roi’r 
chemotherapi i chi.

Ni ellir rhoi unrhyw driniaeth feddygol heb eich caniatâd. 
Cyn gofynnir i chi lofnodi’r ffurflen, dylech fod wedi cael 
gwybodaeth lawn am:

• beth mae’r driniaeth yn ceisio ei gyflawni

• math ac ystent y driniaeth a’ch cynghorir i’w chael

• y manteision ac anfanteision

• unrhyw driniaethau eraill sydd ar gael

• unrhyw risgiau neu sgil-effeithiau sylweddol (tymor byr a 
thymor hir).

Os nad ydych yn deall beth ddwedwyd wrthych, gadewch i’r 
staff wybod cyn gynted a phosibl fel eu bod yn gallu egluro 
eto. Mae rhai triniaethau canser yn gymhleth, felly nid yw’n 
anarferol i bobl fod angen eglurhad o bethau fwy nag 
unwaith.
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Mae’n syniad da cael perthynas neu ffrind gyda chi pan gaiff y 
driniaeth ei egluro, er mwyn eich helpu i gofio’r drafodaeth yn 
llawn. Efallai byddai’n ddefnyddiol hefyd i ysgrifennu rhestr o 
gwestiynau cyn i chi fynd i’ch apwyntiad

Yn aml mae cleifion yn credu bod staff ysbyty yn rhy brysur i 
ateb eu cwestiynau, ond mae’n bwysig i chi fod yn ymwybodol 
o sut mae’r driniaeth yn debygol o effeithio arnoch. Dylai’r staff 
fod yn barod i roi amser i chi fedru gofyn cwestiynau.

Gallwch bob amser ofyn am fwy o amser os teimlwch nad 
ydych yn gallu gwneud penderfyniad pan eglurir y driniaeth i 
chi gyntaf.

Gallwch hefyd ddewis peidio cael y driniaeth. Gall y staff 
egluro beth allai ddigwydd os nad ydych yn ei gael. Mae’n 
bwysig eich bod yn dweud wrth ddoctor, neu’r nyrs mewn 
gofal, fel gallant gofnodi eich penderfyniad yn eich nodiadau 
meddygol.

Does dim rhaid i chi roi rheswm am beidio bod eisiau’r 
driniaeth, ond gall helpu pe bae’ch yn rhannu’ch pryderon 
gyda’r staff fel eu bod yn gallu rhoi’r cyngor gorau i chi.
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Lle rhoddir chemotherapi

Mae unedau chemotherapi yn arbenigol iawn ac nid ydynt ar 
gael ym mhob ysbyty, felly efallai bydd angen i chi deithio am 
driniaeth.

Fel arfer caiff cyffuriau chemotherapi eu paratoi mewn rhan 
arbennig o fferyllfa’r ysbyty. Gaiff yr holl gyffuriau eu gwirio’n 
ofalus gan staff y fferyllfa er mwyn gwneud yn siwr mai rhain 
yw’r rhai cywir i chi. Gellir rhoi tabledi, capsiwlau ac elïau 
chemotherapi i chi fynd â nhw adref.

Gellir rhoi’r rhan fwyaf o gyffuriau chemotherapi 
mewnwythiennol i chi fel claf dydd yn yr ysbyty. Gallai hyn 
gymryd o hanner awr i ychydig oriau. Fodd bynnag, bydd 
rhai triniaethau yn golygu aros yn yr ysbyty am ychydig. 
Bydd rhai triniaethau chemotherapi sy’n golygu dosys uwch 
o gemotherapi yn golygu arhosiad hirach yn yr ysbyty, efallai 
am ychydig wythnosau. Bydd eich doctor neu nyrs yn egluro’n 
union beth fydd eich triniaeth yn ei olygu cyn iddi ddechrau.

Fel arfer rhoddir chemotherapi trwy bigiad mewngyhyrol, 
pigiad tangroen, neu i mewn i’r bledren (mewnbledrol) yn yr 
adran cleifion allanol neu’r uned ddydd chemotherapi yn yr 
ysbyty. Efallai caiff ei roi hefyd ar wardiau penodol yn yr ysbyty.

Weithiau, gall nyrsys chemotherapi arbenigol ymweld â chi 
adref i roi chemotherapi mewnwythiennol. Dim ond mewn rhai 
rhannau o’r DU mae’r gwasanaeth hwn ar gael a gyda rhai 
mathau o driniaeth chemotherapi. Gallwch ofyn i’ch doctor os 
yw’n bosibl cael eich triniaeth adref.
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Pethau	i’w	cofio	wrth	gael	chemotherapi	adref

• Efallai bydd angen storio tabledi, capsiwlau neu bigiadau 
chemotherapi mewn ffordd arbennig, fel mewn oergell. 
Dilynwch y cyfarwyddiadau oddi wrth eich fferyllydd bob 
amser.

• Dylai pobl eraill yn eich cartref osgoi cyswllt uniongyrchol 
gyda’ch cyffuriau chemotherapi ac osgoi eu cyffwrdd â 
dwylo noeth.

• Rhaid cadw pob cyffur allan o gyrraedd plant gan y 
gallent achosi niwed difrifol pe baent yn eu cymryd trwy 
gamgymeriad.

• Os ydych yn cael chemotherapi mewnwythiennol trwy 
bwmp a’ch bod yn sylwi ar y cyffur yn gollwng o’r pwmp 
neu diwb, dylech ei lapio mewn bag plastig a golchi eich 
dwylo. Mae rhai ysbytai yn darparu pecyn ‘colli’ neu 
‘ollwng’ sy’n cynnwys cyfarwyddiadau ynglyn â beth i’w 
wneud os yw eich pwmp yn gollwng. Dylech wedyn gysylltu 
â’r nyrs neu ddoctor yn yr ysbyty ar unwaith.

• Os, ar unrhyw adeg, eich bod yn teimlo’n wael, ffoniwch yr 
ysbyty neu’r clinig ar unwaith.
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Cynllunio gofal

Bydd eich triniaeth yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan 
gynnwys:

• y math o ganser sydd gennych

• lle mae’r canser yn y corff

• faint mae wedi lledu (os o gwbl)

• eich iechyd cyffredinol.

Bydd pa mor aml fydd eich triniaeth a pha mor hir fydd cwrs 
cyfan eich triniaeth yn dibynnu ar:

• y math o ganser sydd gennych 

• y cyffuriau chemotherapi penodol rydych yn eu cael

• pa mor dda mae’r canser yn ymateb i’r cyffuriau

• unrhyw sgil-effeithiau gallai’r cyffuriau eu hachosi a sut 
rydych yn ymdopi â nhw.

Cyn dechrau chemotherapi, cymrir eich taldra a’ch pwysau. 
Defnyddir hyn i weithio allan y dos cywir o gemotherapi i chi.

Fel arfer rhoddir chemotherapi fesul sawl sesiwn o driniaeth, 
oni bai eich bod yn cael triniaeth barhaus trwy bwmp arllwyso.

Yn gyffredinol, ceir cyfnod gorffwys o ychydig wythnosau ar ôl 
bob triniaeth, er mwyn gadael i’ch corff wella o unrhyw sgil-
effeithiau, ac fel bod y nifer o gelloedd yn eich gwaed yn gallu 
dychwelyd i’r norm. Gyda’i gilydd, mae’r driniaeth a’r cyfnod 
gorffwys yn gwneud cylch triniaeth. 
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Bydd sawl cylch a gewch yn dibynnu ar ba mor dda mae eich 
canser yn ymateb i’r chemotherapi.

Bydd eich doctor neu nyrs yn egluro eich cynllun triniaeth i chi. 
Byddant hefyd yn dweud wrthych am unrhyw sgil-effeithiau 
gallai’r driniaeth ei achosi a phwy ddylech gysylltu â nhw pe 
bai gennych unrhyw broblemau, un ai o fewn neu du allan i 
oriau gwaith normal. Mae hwn yn gyfle da i ofyn cwestiynau. 
Gallwch ddefnyddio’r ffurflenni ar dudalennau 90-92 y llyfryn 
hwn i nodi’ch cwestiynau.

Efallai byddwch angen ychydig o brofion cyn dechrau eich cwrs 
triniaeth. Bydd y rhain yn cynnwys profion gwaed ac efallai 
profion dwr neu brofion ar y galon.

Cyn bob cylch o gemotherapi, fel arfer byddwch yn cael 
profion gwaed ac yn gweld y doctor neu’r nyrs chemotherapi 
arbenigol. Gall hyn gymryd tipyn o amser. Efallai gall eich 
meddyg teulu, nyrs practis neu’r staff mewn ysbyty sy’n agos 
i’ch cartref brofi eich gwaed ddiwrnod neu ddau cyn eich 
triniaeth, fel nad oes raid i chi aros mor hir ar ddiwrnod 
eich triniaeth. Os caiff eich gwaed ei brofi ym meddygfa 
eich meddyg teulu, neu mewn ysbyty arall, gellir anfon y 
canlyniadau i’r ysbyty le rydych yn cael eich triniaeth. Weithiau 
hefyd byddwch angen mwy o belydrau-x neu sganiau.

Caiff yr holl gyffuriau chemotherapi eu paratoi’n arbennig i chi 
ac efallai bydd angen i chi aros tra bo adran fferyllfa’r ysbyty 
yn eu gwneud yn barod. I helpu pasio’r amser, efallai byddai’n 
syniad mynd â llyfr, stereo personol, chwaraewr MP3, papur 
newydd, croesair neu lythyrau i’w hysgrifennu gyda chi.

Gallai gymryd sawl mis i gael y cwrs cyflawn o gemotherapi 
sydd ei angen i drin eich canser. Pan roddir chemotherapi 
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trwy bwmp arllwysiad, gellir ei roi’n barhaus am sawl diwrnod 
neu sawl wythnos. Mae rhai pobl sy’n cael eu chemotherapi 
fel tabledi neu gapsiwlau yn eu cymryd bob dydd am sawl 
wythnos neu fisoedd cyn cael cyfnod gorffwys.

Newidiadau i’ch cynllun triniaeth

Bydd eich doctoriaid yn defnyddio profion gwaed ac weithiau 
profion dwr i fonitro effaith y chemotherapi ar eich corff.

Os oes gennych diwmor y gellir ei weld ar sgan neu gall y 
doctor ei deimlo, bydd staff yr ysbyty yn gwirio’n rheolaidd 
effaith y chemotherapi ar y canser. Gall y canlyniadau o’ch 
profion gwaed ac unrhyw sganiau neu belydrau-x ddangos 
faint mae’r canser yn ymateb i’r driniaeth.

Yn amodol ar ganlyniadau’r profion , efallai bydd angen newid 
eich cynllun triniaeth weithiau. Gall fod yna sawl rheswm am 
hyn a bydd eich doctor yn dweud wrthych pam fod angen 
newid eich triniaeth. Efallai ei fod oherwydd bod y cyffuriau 
rydych yn eu cael yn  dechrau difrodi rhannau penodol o’ch 
corff, fel mêr yr esgyrn, yr arennau, iau neu’r nerfau yn y dwylo 
neu’r traed. Weithiau gall fod am nad yw’r chemotherapi yn 
lleihau digon ar y canser. Pe bai hyn yn wir, efallai bydd newid i 
gyffuriau gwahanol yn fwy effeithiol.

Weithiau bydd angen oedi eich triniaeth er mwyn rhoi hirach 
i’ch corff wella cyn rhoddir y sesiwn nesaf o gyffuriau. Y 
rheswm mwyaf cyffredin am oedi triniaeth ydi bod y nifer o 
gelloedd gwyn yn y corff yn rhy isel (gweler tudalen 37).

Os oes digwyddiad arbennig ar y gorwel, neu os ydych eisiau 



36

Deall chemotherapi

mynd ar wyliau, efallai ei bod yn bosibl trefnu eich triniaeth o 
amgylch hyn. Gall eich doctor ddweud wrthych os yw hyn yn 
bosibl.

Sgil-effeithiau posibl 
chemotherapi
Mae gwahanol gyffuriau chemotherapi yn achosi gwahanol 
sgil-effeithiau. Mae pawb yn unigolyn ac yn ymateb i  driniaeth 
chemotherapi mewn ffordd unigryw. Ychydig iawn o sgil-
effeithiau sydd gan rai pobl, tra bo eraill â llawer. Mae bron 
yr holl sgil-effeithiau yn rhai tymor byr ac yn diflannu’n raddol 
unwaith bo’r driniaeth wedi stopio.

Y prif rannau o’ch corff y gallai chemotherapi effeithio arnynt 
ydi’r rheiny lle mae trosiant uchel o gelloedd normal, fel leinin 
eich ceg a’r system dreulio, eich croen, gwallt a mêr eich 
esgyrn (y deunydd sbwng sy’n llenwi’r esgyrn ac yn cynhyrchu 
celloedd gwaed newydd). 

Os ydych eisiau gwybod mwy am y  sgil-effeithiau a achosir 
gan y cyffuriau chemotherapi rydych yn eu cael, holwch eich 
doctor neu nyrs chemotherapi. Er gall y sgil-effeithiau fod yn 
annymunol, mae angen eu cloriannu yn erbyn manteision y 
driniaeth.

Mae’n bwysig dweud wrth eich doctor neu nyrs chemotherapi 
os yw eich triniaeth yn gwneud i chi deimlo’n sâl. Efallai 
byddwch yn gallu cael meddyginiaethau i’ch helpu, neu gellir 
gwneud newidiadau i’ch triniaeth er mwyn lleihau unrhyw sgil-
effeithiau.
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Gallwn anfon gwybodaeth benodol atoch am wahanol 
gyffuriau chemotherapi a chyfuniadau chemotherapi. 
Gallwn hefyd anfon gwybodaeth fanwl atoch am 
unrhyw un o’r sgil-effeithiau y soniwyd amdanynt yn yr 
adran hon.
 
Mêr eich esgyrn a’ch gwaed

Gall chemotherapi leihau faint o gelloedd gwaed a wneir gan 
mêr yr esgyrn. Mae mêr yr esgyrn yn ddeunydd fel sbwng 
sy’n llenwi’r esgyrn ac yn cynhyrchu’r celloedd (a elwir yn fôn-
gelloedd) sy’n datblygu i dri math o gelloedd gwaed:

• celloedd gwaed coch, sy’n cario ocsigen i holl rannau’r 
corff

• celloedd gwaed gwyn, sy’n ymladd haint

• platennau, sy’n helpu’r gwaed i ffurfio clot a rheoli gwaedu.

Mwy o siawns o haint
Os yw’r nifer o gelloedd gwyn yn eich gwaed yn isel rydych 
yn fwy tebygol o gael haint gan fod yna lai o gelloedd gwyn 
i ymladd y bacteria. Gelwir y prif gelloedd gwyn sy’n ymladd 
bacteria yn niwtroffilau. Pan maent yn rhy isel, rydych yn 
niwtropenig.

Os yw eich tymheredd yn codi neu eich bod yn teimlo’n sâl yn 
sydyn, hyd yn oed gyda thymheredd normal, cysylltwch â’ch 
doctor neu’r ysbyty ar unwaith. Mae’r rhan fwyaf o ysbytai yn 
ystyried tymheredd uwch na 38°C (100.4°F) i fod yn uchel, er 
mae rhai ysbytai yn defnyddio tymheredd uwch neu is. Bydd y 
doctoriaid a’r nyrsys yn rhoi gwybod i chi pryd fydd angen i chi 
gysylltu â’r ysbyty.
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Bydd profion gwaed rheolaidd yn dangos y nifer o gelloedd 
gwyn yn eich gwaed. Os cewch haint pan fo’ch lefel celloedd 
gwaed gwyn yn isel, byddwch angen gwrthfiotigau. Efallai bydd 
y rhain yn cael eu rhoi fel pigiad yn yr ysbyty neu efallai cewch 
gapsiwlau neu dabledi gwrthfiotig i’w cymryd adref. Efallai 
bydd angen i chi aros yn yr ysbyty am y driniaeth gwrthfiotig.

Fel arfer mae celloedd gwaed ar eu lefel isaf (a elwir yn 
‘nadir’) 7–14 diwrnod ar ôl y driniaeth chemotherapi, er bydd 
hyn yn amrywio gan ddibynnu ar y math o gemotherapi rydych 
yn ei gael.

Gair o gyngor – haint
• Dwedwch wrth eich doctor ar unwaith os datblygwch 

dymheredd, gan efallai byddwch angen gwrthfiotigau.

• Cadwch yn lân. Golchwch eich dwylo’n drylwyr ar ôl 
defnyddio’r toiled a chyn paratoi bwyd. 

• Cadwch draw o lefydd prysur ac oddi wrth bobl yr ydych yn 
gwybod sydd â haint, fel annwyd. 

• Gofynnwch i ni am gopi o’n taflen ffeithiau Avoiding 
infection when your immunity is low.

Weithiau defnyddir cyffur o’r enw G-CSF ar ôl chemotherapi 
i helpu mêr eich esgyrn i wneud celloedd gwaed gwyn yn 
gyflymach ac felly gostwng y risg o haint. Mae G-CSF yn 
brotein a wneir yn naturiol yn y corff y gellir nawr ei gynhyrchu 
yn y labordy. 

Efallai	bydd	ein	taflen	ffeithiau	am		G-CSF	o	help	i	chi.

Anaemia	(yn	arwain	at	flinder,	syrthni	a	diffyg	anadl)
Mae celloedd gwaed coch yn cynnwys haemoglobin, sy’n cario 
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ocsigen o gwmpas y corff. Os oes yna lai o gelloedd gwaed 
coch yn eich llif gwaed oherwydd y chemotherapi, bydd lefel 
yr haemoglobin yn eich gwaed yn isel (anaemia). Golyga hyn 
efallai byddwch yn teimlo’n flinedig iawn ac yn swrth. Efallai 
hefyd bydd gennych ddiffyg anadl, gan fod llai o ocsigen yn 
cael ei gario o gwmpas eich corff. Gall pobl gydag anaemia 
hefyd deimlo’n chwîl a phenysgafn, gyda chyhyrau a chymalau’n 
brifo. 

Bydd profion gwaed yn mesur eich haemoglobin. Os yw’n isel 
efallai cewch gynnig trallwysiad gwaed. Bydd y celloedd coch 
ychwanegol yn y trallwysiad yn codi’r ocsigen o’ch ysgyfaint 
i fyny ac yn mynd ac yn ei gludo o gwmpas y corff. Bydd 
gennych fwy o egni a bydd unrhyw ddiffyg anadl yn lliniaru.

Mwy o waedu a chleisio
Mae platennau yn gelloedd sy’n bwysig o ran ceulo gwaed. 
Os oes gennych nifer isel o blatennau yn eich gwaed, gallech 
gleisio’n hawdd iawn, gael gwaedlyn neu waedu mwy nag 
arfer o friwiau a sgriffiadau bach.

Os datblygwch unrhyw gleisiau neu waedu direswm, megis 
gwaedlyn, smotiau gwaed, brech ar y croen (petechiae) neu 
eich gymiau yn gwaedu, dylech gysylltu â’ch doctor neu’r 
ysbyty ar unwaith. Efallai bydd yn rhaid i chi fynd i’r ysbyty am 
drallwysiad platennau. Rhoddir hwn trwy drip (arllwysiad). Bydd 
y platennau yn dechrau gweithio ar unwaith i atal cleisio a 
gwaedu. 

Gallwn anfon mwy o wybodaeth atoch ynglyn â 
thrallwysiadau gwaed a phlatennau.

Bydd eich profion gwaed rheolaidd yn cyfri y nifer o blatennau 
yn eich gwaed. Os yw eich platennau yn isel, cymrwch ofal i 



40

Deall chemotherapi

osgoi anafiadau. Os ydych yn garddio er enghraifft, gwisgwch 
fenig trwchus. Gallwch ddefnyddio brws dannedd meddal i 
lanhau eich dannedd er mwyn gostwng y risg o grafu eich 
gymiau a gwneud iddynt waedu.

Cynyddu’r risg o glotiau gwaed 
Gall canser gynyddu eich risg o ddatblygu clot gwaed 
(thrombosis), a gallai cael chemotherapi gynyddu’r risg hon 
ymhellach. Gallai clot gwaed achosi symptomau fel poen, 
cochni a chwydd mewn coes, neu ddiffyg anadl a phoen yn y 
frest.

Gall clotiau gwaed fod yn ddifrifol iawn, felly mae’n bwysig 
dweud yn syth wrth eich doctor os oes gennych unrhyw un o’r 
symptomau hyn. Fodd bynnag, fel arfer gellir trin y mwyafrif o 
glotiau gyda chyffuriau i deneuo’r gwaed. Gall eich doctor neu 
nyrs roi mwy o wybodaeth i chi am glotiau gwaed.

Eich gwallt

Nid yw rhai cyffuriau yn gwneud i chi golli eich gwallt. Gydag 
eraill, mae’r colled gwallt mor fychan, prin y sylwir arno. Gall 
rhai chemotherapi ddifrodi’r gwallt a’i wneud yn frau. Os ydi 
hyn yn digwydd, gallai’r gwallt dorri wrth ymyl croen y pen 
wythnos neu ddwy wedi i’r chemotherapi ddechrau. Gall rhai 
cyffuriau chemotherapi wneud i chi golli eich gwallt i gyd, a all 
beri llawer o ofid.

Mae faint o wallt a gollir, os collir unrhyw wallt o gwbl, 
yn amodol ar y math o gyffur neu gyfuniad o gyffuriau a 
ddefnyddir, y dos a roddir a sut mae’r cyffur yn effeithio arnoch 
chi’n bersonol.
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Os ydych yn colli eich gwallt, fel arfer mae’n digwydd o fewn 
ychydig wythnosau o ddechrau’r driniaeth, er ar adegau prin 
gall ddechrau o fewn ychydig ddiwrnodau. Gellir colli blew 
cesail, y corff a chedor hefyd. Mae rhai cyffuriau hefyd yn 
gwneud i chi golli eich blew aeliau a blew amrant hefyd. Os 
ydych yn colli eich gwallt oherwydd chemotherapi, fel arfer 
mae’n tyfu nôl dros ychydig fisoedd unwaith byddwch wedi 
gorffen y driniaeth. 

Wigiau
Mae gennych hawl i wig am ddim os ydych yn glaf mewnol 
pan gaiff eich wig ei ffitio, neu os ydych chi neu eich partner 
yn hawlio’r rhan Credyd Gwarant o’r Credyd Pensiwn, Lwfans 
Ceiswyr Swyddi yn seiliedig ar incwm, Lwfans Gwaith yr Anabl 
neu Lwfans Gwaith a Chefnogaeth yn seiliedig ar incwm. Mae 
gan blant ac oedolion ifanc hyd at 19 oed mewn addysg llawn 
amser hefyd hawl i wig am ddim yn dilyn triniaeth am ganser. 
Os nad oes gennych hawl i wig am ddim, gallwch gael un yn 
rhatach oddi wrth y GIG. 

Gair o gyngor – eich gwallt

• Os ydi eich cyffuriau yn debygol o wneud i chi golli eich 
gwallt, gall helpu pe baech yn torri eich gwallt yn fyr cyn 
dechrau’r driniaeth. Gallai pwysau gwallt hir dynnu ar croen 
y pen ac fe allai wneud i chi golli eich gwallt yn gynt. 

• Defnyddiwch gynnyrch gwallt mwyn.
• Ceisiwch osgoi â rhoi perm neu liw yn eich gwallt os yw’n 

fregus neu os ydi croen eich pen yn sych ac yn cosi.
• Os ydych yn lliwio eich gwallt, defnyddiwch liw mwyn â 

sylfaen llysiau iddo a holwch eich torrwr gwallt neu nyrs 
chemotherapi am gyngor.

• Ceisiwch beidio brwsio neu gribo eich gwallt yn rhy 
lawdrwm - defnyddiwch frws meddal neu frws babi.
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• Ceisiwch osgoi defnyddio sychwr gwallt ac eitemau eraill fel 
tongs a sythwyr. Sychwch eich gwallt yn dyner ar ôl ei olchi.

• Os yw’n debygol byddwch yn colli eich gwallt, holwch eich 
doctor neu nyrs am wigiau yn fuan, fel bod y wig yn gallu 
bod mor debyg â phosibl i’ch gwallt normal.

• Efallai byddwch yn hoffi gwisgo het neu sgarff pan ewch 
allan.

• Mae yna dwrbanau hefyd y gellir eu gwisgo yn y ty.
• Gweler ein llyfryn Coping with hair loss.

Oeri’r croen pen
Gall rhai pobl sy’n cael mathau penodol o gemotherapi efallai 
atal colli eu gwallt trwy ddefnyddio ‘cap oer’. Mae hyn yn 
gweithio trwy ostwng y llif gwaed dros dro a faint o’r cyffur sy’n 
cyrraedd croen y pen. Yn anffodus, dim ond gyda chyffuriau 
penodol mae’r cap oer yn gweithio ac nid yw bob amser yn 
atal colli gwallt. Gallwch ofyn i’ch doctor neu nyrs a fyddai un 
yn ddefnyddiol i chi ai peidio. Gallwn anfon taflen ffeithiau 
atoch ynglyn ag oeri’r croen pen.

Eich system dreulio

Gall chemotherapi effeithio ar eich system dreulio mewn sawl 
ffordd. 

Cyfog a Chwydu
Gall rhai cyffuriau chemotherapi wneud i chi deimlo’n 
sâl (cyfog), neu fod yn sâl (chwydu). Nid yw pob un cyffur 
chemotherapi yn achosi salwch ac nid yw llawer o bobl yn 
teimlo’n sâl o gwbl. Mae yna driniaethau effeithiol iawn i’w atal 
a’i reoli. Os ydych chi’n teimlo’n sâl, gallai ddechrau o ychydig 
funudau i sawl awr ar ôl rhoi’r chemotherapi, gan ddibynnu ar 
y cyffuriau rydych yn eu cael. Mae pa mor hir mae’r salwch yn 
para yn amrywio.
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Bydd eich doctor yn rhagnodi cyffuriau gwrth-salwch (gwrth-
gyfoglynnau) i helpu. Os gwyddys bod eich chemotherapi yn 
achosi salwch, byddwch yn cael cyffuriau gwrth-salwch trwy 
bigiad neu dabledi cyn eich chemotherapi. Byddwch hefyd yn 
cael tabledi i fynd adref gyda chi wedyn. Mae’n bwysig cymryd 
y meddyginiaethau gwrth-salwch fel mae eich doctor neu nyrs 
chemotherapi yn dweud gan ei bod hi’n haws atal salwch na’i 
drin unwaith bydd wedi dechrau.

Gellir rhoi steroidau i leihau cyfog a chwydu. Yn aml maent yn 
gwneud i chi deimlo’n dda, yn ogystal â gostwng teimladau 
o salwch a cholli archwaeth. Os nad yw’r chemotherapi 
rydych yn ei gael fel rheol yn achosi salwch, byddwch yn cael 
meddyginiaeth gwrth-salwch y gallwch ei gymryd pe teimlwch 
eich bod ei angen.

Gair o gyngor – bwyta a threulio

• Os ydych yn teimlo’n sâl neu yn sâl, dwedwch wrth eich 
doctor cyn gynted â phosibl. Gellir rhagnodi cyffuriau 
gwrth-salwch sydd fel arfer yn gweithio’n dda.

• Ceisiwch osgoi bwyta neu baratoi bwyd pan fyddwch yn 
teimlo’n sâl.

• Ceisiwch osgoi bwyd wedi’i ffrio, bwyd brasterog neu fwyd 
ag arogl cryf.

• Bwytewch fwyd oer neu gynnes os yw arogl bwyd poeth yn 
gwneud i ch deimlo’n sâl.

• Bwytewch lawer o fyrbrydau a phrydau bach bob dydd a 
chnowch y bwyd yn iawn.

• Gallai fferins mint neu de mint helpu.

• Cymrwch bryd bach ychydig oriau cyn triniaeth, nid yn syth 
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o’i blaen.

• Gwnewch yn siwr eich bod yn yfed digon. Yfwch yn araf, 
gan gymryd llawer o lymeidiau bychan.

• Gall sinsir, un ai fel bisgedi sinsir, te sinsir neu gwrw sinsir 
leihau’r teimlad o salwch.

• Ceisiwch osgoi llenwi eich stumog efo diod cyn i chi fwyta.

• Gallai rhai therapïau cyflenwol (fel aciwbigo neu fandiau-
môr) helpu. Gallwn anfon llyfryn atoch ynglyn â therapïau 
cyflenwol a chanser.

• Gweler ein taflen ffeithiau Rheoli cyfog a chwydu 
Controlling nausea and vomiting.

Dolur rhydd a rhwymedd  
Gall rhai cyffuriau chemotherapi effeithio ar leinin y system 
dreulio ac fe allai hyn achosi dolur rhydd am ychydig ddiwrnodau.

Gall rhai cyffuriau chemotherapi a gwrth-salwch achosi 
rhwymedd. Os ydych yn cael unrhyw ddolur rhydd neu rwymedd, 
neu yn poeni am effeithiau chemotherapi ar eich system dreulio, 
gallwch siarad â’ch doctor neu nyrs chemotherapi. Gallwch hefyd 
ofyn am weld dietegydd. Os ydych yn dioddef o ddolur rhydd 
fwy na 4-6 gwaith y dydd, cysylltwch â’ch nyrs neu ddoctor yn yr 
ysbyty.

Gair o gyngor – dolur rhydd a rhwymedd 

• Os ydych yn cael dolur rhydd, dylech fwyta llai o ffibr ac 
osgoi grawnfwyd, ffrwythau a llysiau amrwd.

• Yfwch ddigon (hyd at ddwy litr y dydd) er mwyn adfer hylif 
coll.
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• Os ydych yn rhwym, bwytewch fwy o ffibr, ffrwythau 
amrwd, grawnfwydydd a llysiau. Gall sudd ffrwythau a 
diodydd cynnes helpu.

• Gwnewch ychydig o ymarfer corff ysgafn os medrwch.

Colli archwaeth 
Gall rhai cyffuriau chemotherapi effeithio ar eich archwaeth. 
Mae gan eich llyfryn Diet a chanser wybodaeth i helpu os nad 
oes gennych fawr o archwaeth. 

Newidiadau i’ch synnwyr blasu

Gall chemotherapi effeithio ar eich synnwyr blasu; gallai bwyd 
flasu’n fwy hallt, yn chwerw neu’n fetelig. Daw eich synnwyr 
blasu normal yn ôl ar ôl gorffen y driniaeth chemotherapi. 

Gair o gyngor – newidiadau i’ch synnwyr blasu

• Bwytewch y bwyd rydych yn hoffi ac anwybyddwch y rheiny 
â dim apêl.

• Defnyddiwch sesnin a pherlysiau i roi blas ar eich coginio.

• Ceisiwch farineiddio bwyd, neu ddefnyddio sawsiau cryf i 
fynd gyda’r bwyd.

• Gall bwydydd siarp fel ffrwythau ffres  ddeffro’r geg a 
gadael blas dymunol ar eu hôl.

• Mae rhai pobl yn cael mwy o flas ar fwyd oer yn hytrach na 
bwyd poeth.

 
Eich ceg

Gall rhai cyffuriau achosi dolur yn y geg, a allai arwain at 
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friwiau ceg. Os ydi hyn yn digwydd, fel arfer fe wnaiff tua 5-10 
diwrnod ar ôl rhoi’r cyffuriau a byddant yn clirio o fewn 3-4 
wythnos.  Fe fedrwch gael golch ceg i helpu.

Gall briwiau ceg ddod yn heintiedig. Gall eich doctor neu nyrs 
arbenigol roi triniaeth i chi i helpu atal neu glirio unrhyw haint. 
Bydd glanhau eich dannedd yn rheolaidd ac ysgafn gyda brws 
meddal yn helpu cadw’ch ceg yn lân.

Efallai byddai’n ddefnyddiol pe baech yn mynd i weld eich 
deintydd cyn dechrau eich triniaeth. Weithiau bydd angen 
oedi triniaeth ddeintyddol pan fyddwch yn cael chemotherapi 
oherwydd y risg o haint a cheg boenus.

Os yw eich ceg yn boenus iawn, gellir defnyddio geliau, eliau 
a phast i leihau’r dolur. Gall eich arbenigwr canser ddweud 
wrthych am y rhain.

Gair o gyngor – eich ceg

• Gall bwyta pinafal ffres gadw eich ceg yn ffres a gwlyb.

• Glanhewch eich dannedd neu ddannedd gosod yn ysgafn 
bob bore, nos ac ar ôl bob pryd.

• Defnyddiwch frws meddwl neu frws plentyn.

• Os yw eich past dannedd yn brifo neu fod brwsio eich 
dannedd yn gwneud i chi deimlo’n sâl, ceisiwch ddefnyddio 
golch ceg o un llwy de o bowdr pobi wedi’i doddi mewn 
mwg o ddwr cynnes.

• Os yw eich doctor yn rhagnodi golch ceg i chi, defnyddiwch 
o’n rheolaidd fel rhagnodwyd i atal doluriau.

• Golchwch eich ceg yn rheolaidd gyda dwr â halen.
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• Defnyddiwch dâp deintyddol neu fflos yn ysgafn bob dydd.

• Cadwch eich gwefusau’n llaith trwy ddefnyddio Vaseline neu 
falm gwefus.

• Ceisiwch osgoi gwirodydd ar ben eu hunain, tybaco, sbeisys 
poeth, garlleg, nionyn, finegr a bwyd hallt gan y gallai’r 
rhain boeni eich ceg.

• Cadwch eich ceg a’ch bwyd yn llaith. Ychwanegwch sawsiau 
a grefi i’ch bwyd er mwyn ei gwneud hi’n haws i’w  llyncu.

• Ceisiwch yfed o leiaf 1.5 litr (3 peint) bob dydd (dwr, te, coffi 
gwan a diodydd ysgafn).

• Ceisiwch osgoi diodydd asidig fel sudd oren a grawnffrwyth. 
Gallai te perlysiau cynnes fod yn well.

• Gadewch i’ch doctor wybod os oes gennych friwiau ceg, 
gan efallai eich bod angen meddyginiaeth i helpu mendio’r 
briwiau a chlirio unrhyw haint.

• Gallai sugno rhew mâl pan fo’r cyffuriau chemotherapi yn 
cael eu rhoi hefyd atal ceg boenus.

• Gofynnwch i ni am gopi o’n taflen ffeithiau Mouth care 
during chemotherapy.

Blinder

Mae rhai pobl yn teimlo’n flinedig iawn yn ystod chemotherapi. 
Mae hyn yn ddigon normal. Gall teimlo’n flinedig trwy’r amser 
fod yn rhwystredig iawn ac yn anodd ymdopi ag o, yn enwedig 
ar gyfer pobl sydd â llawer o egni fel arfer. Efallai bydd yr 
amser caletaf tuag at ddiwedd cwrs y chemotherapi.

Ceisiwch gyfyngu ar weithgareddau diangen a gofynnwch 
i’ch teulu neu ffrindiau eich helpu gyda phethau fel siopa a 
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gwaith ty. Rhowch amser i’ch hun i orffwys, os ydych dal yn 
gweithio, holwch os yw’n bosibl gostwng eich oriau tra’ch bod 
yn cael triniaeth. Os ydych yn cael problemau’n cysgu, efallai 
bydd eich meddyg teulu yn gallu rhagnodi tabledi cysgu i chi. 
Gallwn anfon mwy o wybodaeth atoch ynglyn â delio gyda 
phroblemau cysgu.

Bydd y blinder yn pasio unwaith bydd y chemotherapi wedi 
gorffen, ond yn aml gall fod yn dri neu bedwar mis nes 
byddwch yn teimlo’n normal unwaith eto. Mae rhai pobl yn dal 
i deimlo’n flinedig tua blwyddyn wedyn.

Mae ein llyfryn Coping with fatigue yn rhoi cyngor ar 
ddelio â blinder yn ystod triniaeth chemotherapi.

 
Newidiadau i’ch croen ac ewinedd

Eich croen
Gall rhai cyffuriau effeithio ar eich croen. Gall ddod yn sych 
neu newid lliw fymryn, a allai fynd yn waeth trwy nofio, yn 
enwedig os oes clorin yn y dwr. Dwedwch wrth eich doctor 
os ydych yn datblygu unrhyw frechau. Efallai bydd eich croen 
hefyd yn fwy sensitif i olau’r haul yn ystod ac ar ôl y driniaeth. 

Gair o gyngor – newidiadau i’r croen
• Ceisiwch osgoi eillio gwlyb – mae rasel drydan yn llai 

tebygol o achosi briwiau.

• Os daw eich croen yn sych neu’n dechrau cosi, defnyddiwch 
eli lleithio. Os ydych yn cael radiotherapi hefyd, holwch eich 
doctor cyn defnyddio unrhyw leithyddion.

• Os ydych yn mynd allan i’r haul, gwisgwch het, dillad llac 
ac eli haul ffactor uchel (SPF 15+) ar unrhyw fannau a 
ddangosir i’r haul.
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Eich ewinedd
Efallai bydd chemotherapi yn gwneud i’ch ewinedd dyfu’n 
arafach neu ddod yn frau neu haenog. Efallai sylwch ar linellau 
gwyn ar eu traws. Gallai ewinedd ffug neu farnais ewinedd 
guddio’r rhain. Weithiau gall siâp neu liw eich ewinedd newid. 

Sgil-effeithiau eraill posibl

Effeithiau ar y nerfau
Gall rhai cyffuriau chemotherapi effeithio ar y nerfau yn eich 
dwylo neu draed. Gall hyn achosi merwino neu fferdod, neu 
deimlad o binnau bach. Gelwir hyn yn niwropathi perifferol.

Mae’n bwysig gadael i’ch doctor wybod os bydd hyn yn 
digwydd. Efallai bydd angen newid y cyffur chemotherapi os 
yw’n gwaethygu. Fel arfer, mae’n gwella pan ddaw’r driniaeth 
chemotherapi i ben. Weithiau gall difrod i’r nerfau fod yn 
barhaol. 

Mae	gennym	daflen	ffeithiau	am	niwropathi	perifferol.

Effeithiau ar y system nerfol
Gall rhai cyffuriau wneud i chi deimlo’n bryderus, yn 
benysgafn, yn gysglyd neu i gael cur pen. Mae rhai pobl hefyd 
yn ei chael hi’n anodd canolbwyntio. Os oes gennych unrhyw 
un o’r effeithiau hyn, gadewch i’ch doctor wybod, gan yn aml 
gellir rhoi meddyginiaethau i helpu. 

Gall ein harbenigwyr cymorth canser ar 0808 808 00 
00 roi cyngor i chi ar sut i ymdopi â’r effeithiau hyn.
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Newidiadau mewn pa mor dda mae eich arennau yn 
gweithio
Gall rhai cyffuriau chemotherapi effeithio ar ba mor dda mae 
eich arennau yn gweithio (swyddogaeth arennau). Er mwyn atal 
hyn, efallai rhoddir hylifau trwy ddrip i’ch gwythïen am sawl 
awr cyn i chi gael eich triniaeth.

Bydd eich swyddogaeth arennau yn cael ei wirio gan brofion 
gwaed cyn bob triniaeth. Efallai bydd y nyrsys yn gofyn i chi 
yfed digon o ddwr ac mae’n bwysig gwneud hyn. Efallai hefyd 
byddant yn gofyn i chi fesur faint o ddwr rydych yn ei basio.

Newidiadau yn eich clyw
Gall rhai cyffuriau chemotherapi effeithio ar eich clyw. Efallai 
bydd eich clustiau yn tincian (tinitws) ac efallai byddwch yn 
colli’r gallu i glywed rhai synau traw uchel. Ar adegau prin 
efallai effeithir ar eich cydbwysedd. Gallai unrhyw golled o 
ran clyw (a newidiadau cydbwysedd os ydynt yn digwydd) fod 
yn barhaol. Fodd bynnag, mae tinitws fel arfer yn gwella pan 
ddaw’r driniaeth i ben. Dwedwch wrth eich doctor os sylwch 
eich bod yn colli eich clyw neu fod gennych tinitws.

Ail ganser
Gall rhai cyffuriau chemotherapi gynyddu’r risg o ddatblygu 
mathau penodol o ganser neu lewcemia yn y dyfodol. Mae 
hyn yn brin, a bydd eich doctoriaid yn cloriannu’r cynnydd 
bach yn y risg o ganser neu lewcemia, yn erbyn y fantais 
o’r chemotherapi i drin eich canser presennol. Os gallai’r 
chemotherapi a gewch achosi ail ganser, bydd eich doctoriaid 
yn trafod hyn â chi.
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Effeithiau ar fywyd bob 
dydd

Er gall triniaeth chemotherapi achosi  sgil-effeithiau 
annymunol, mae rhai pobl yn dal i allu byw bywyd normal 
bron yn ystod triniaeth. Gall chemotherapi wneud i chi 
deimlo’n well trwy wella symptomau eich canser. Hyd yn oed 
os ydych yn wael yn ystod eich triniaeth, efallai gwelwch eich 
bod yn gwella’n gyflym rhwng bob cylch ac yn gallu gwneud 
eich gweithgareddau arferol unwaith eto wrth i chi ddechrau 
teimlon’n  well.

Efallai byddwch yn gallu mynd i weithio a gwneud eich 
gweithgareddau cymdeithasol fel arfer, ond efallai byddwch 
angen cymryd seibiant yn ystod y dydd neu ostwng eich oriau 
gwaith. Gweler tudalen 71 am fwy o wybodaeth ynglyn â delio 
â gwaith.

Bywyd cymdeithasol

Tra byddwch yn cael chemotherapi efallai sylwch na fyddwch 
yn gallu gwneud rhai o’r pethau yr oeddech yn  eu cymryd yn 
ganiataol. Yn amodol ar sut rydych yn teimlo, does dim rheswm 
i chi roi’r gorau i fynd allan neu ymweld â ffrindiau, yn enwedig 
os gallwch gynllunio ymlaen llaw.

Os ydych yn mynd allan am y noson er enghraifft, fe allech 
wneud yn siwr eich bod yn gorffwys digon yn ystod y dydd, fel 
bod gennych fwy o egni ar gyfer y nos. Os ydych yn bwriadu 
mynd am bryd, efallai byddai’n ddefnyddiol i chi gymryd tabledi 
gwrth-salwch cyn i chi fynd. 
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Os oes gennych ddigwyddiad cymdeithasol pwysig, fel priodas, 
ar y gweill, holwch eich doctor a yw’n bosibl newid dyddiad eich 
triniaeth, fel eich bod yn gallu teimlo mor iach â phosibl ar gyfer 
yr achlysur.

Alcohol

Ar gyfer y rhan fwyaf o bobl, ni fydd cael diod alcoholig o 
bryd i’w gilydd yn effeithio ar y driniaeth chemotherapi, ond 
byddai’n well i chi holi eich doctor ymlaen llaw.

Gwyliau a brechiadau

Os ydych yn mynd dramor ar wyliau, mae’n bwysig cofio 
na ddylech gael unrhyw frechiadau ‘byw’ tra’ch bod yn cael 
chemotherapi. Mae’r rhain yn cynnwys: 

• MMR (y frechiad driphlyg ar gyfer y frech goch, clwy’r 
pennau a rwbela)

• BCG (tiwberciwlosis)

• y dwymyn felen

• teiffoid geneuol. 

Mae yna rai brechiadau y gallwch eu cael os oes angen. Os 
ydych yn teithio dramor, holwch eich doctor ynglyn ag a ydych 
angen unrhyw frechiadau ac a yw’n ddiogel i chi eu cael.

Weithiau mae gan bobl sydd â, neu sydd wedi cael canser, yn 
ei chael hi’n anodd cael yswiriant teithio. 

Gallwn anfon llyfryn atoch ynglyn â theithio a chanser 
ac mae gennym restr o gwmnïau yswiriant teithio sy’n 
cynnig	yswiriant	i	bobl	sydd	â	chyflyrau	meddygol	gan	
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gynnwys canser. Mae’r wybodaeth yma hefyd ar gael 
ar ein gwefan.

Effeithiau ar fywyd rhywiol a 
ffrwythlondeb

Nid yw chemotherapi yn cael unrhyw effaith ar fywyd rhywiol 
rhai pobl. Mae eraill yn canfod bod chemotherapi yn effeithio 
ar eu bywyd rhywiol mewn rhyw ffordd.

Mae gennym lyfryn o’r enw Rhywioldeb a chanser, a 
gallwn anfon hwn atoch.

Mae’r rhan fwyaf o’r newidiadau sy’n digwydd yn rhai dros 
dro ac ni ddylent gael effaith hirdymor ar eich bywyd rhywiol. 
Efallai bydd adegau pan fyddwch yn teimlo’n rhy flinedig, 
neu efallai ddim digon cryf ar gyfer y lefel o weithgareddau 
corfforol yr ydych wedi arfer â nhw yn ystod rhyw. Os yw’r 
driniaeth yn gwneud i chi deimlo’n sâl, efallai na fyddwch 
eisiau cael rhyw o gwbl am gyfnod.

Cofiwch bydd y rhan fwyaf o sgil-effeithiau chemotherapi 
sy’n effeithio ar eich bywyd rhywiol, fel blinder neu salwch, yn 
diflannu’n raddol unwaith byddwch wedi gorffen eich triniaeth.

Gallai pryder hefyd chwarae ei ran mewn peidio bod eisiau 
rhyw. Efallai nad yw’r pryder yn ymwneud yn uniongyrchol â 
rhyw. Efallai eich bod yn poeni am eich siawns o oroesi canser, 
sut mae eich teulu yn ymdopi â’r salwch, neu am eich sefyllfa 
ariannol. Gall straen fel hyn yn hawdd gwthio popeth arall, 
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gan gynnwys rhyw, i gefn y meddwl.

Does dim rheswm meddygol i stopio cael rhyw ar unrhyw 
adeg yn ystod cwrs eich chemotherapi. Mae’n hollol ddiogel, 
ac ni fydd y cyffuriau chemotherapi eu hunain yn cael unrhyw 
effeithiau corfforol hirdymor ar eich gallu i fwynhau rhyw. Nid 
yw’n bosibl pasio canser i’ch partner trwy ryw, ac ni fydd rhyw 
yn gwneud y canser yn waeth.

Efallai bydd ein llyfryn Relationships, sex and fertility o 
help i chi. Gallwn anfon copi atoch helpful.

 
Diogelu eich partner

Ni chredir y gall cyffuriau chemotherapi basio i semen neu 
hylifau’r wain. Fodd bynnag, mae’r rhan fwyaf o ysbytai yn 
cynghori pobl sy’n cael chemotherapi i ddefnyddio condomau 
am ychydig ddiwrnodau ar ôl eu triniaeth.

Atal Cenhedlu

Mae’n bwysig iawn defnyddio dull atal cenhedlu effeithiol pan 
fyddwch yn cael chemotherapi, gan y gallai’r cyffuriau efallai 
niweidio’r babi pe bai beichiogrwydd. Am y rheswm hwn, bydd 
eich doctor yn eich cynghori i ddefnyddio dull atal cenhedlu 
dibynadwy (fel arfer dulliau ‘rhwystr’ – fel condomau neu’r cap) 
trwy gydol eich triniaeth ac am ychydig fisoedd wedyn.

Os ydych yn cymryd y bilsen atal cenhedlu, dylech wirio 
gyda’ch doctor os ydi hi dal yn iawn i chi ei defnyddio. Gall 
sgil-effeithiau chemotherapi, fel salwch a dolur rhydd wneud y 
bilsen yn llai effeithiol.
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Siarad am ryw
 

Nid yw hi bob amser yn hawdd siarad am ryw, ond fe all helpu 
gwybod pa effeithiau gallai’r driniaeth chemotherapi ei gael ar 
eich bywyd rhyw. Dylai eich doctor neu nyrs yn yr ysbyty allu 
sôn wrthych am hyn. Os os gennych ormod o gywilydd siarad 
â nhw am y pethau hyn, gallech gysylltu â’n harbenigwyr 
cymorth canser ar 0808 808 00 00. Byddant yn trafod unrhyw 
bryderon sydd gennych.
Fe allai hefyd helpu i drafod eich teimladau a’ch pryderon 
gyda’ch partner. Efallai y gallent ddod gyda chi pe baech yn 
penderfynu siarad â’ch doctor neu nyrs.

Diwedd cynnar i’r mislif 
 
Mewn rhai merched, mae chemotherapi yn dod â’r mislif i 
ddiwedd cynnar (gweler tudalen 57 am fwy o wybodaeth am 
anffrwythlondeb). Gallai hyn achosi symptomau fel fagina sych 
a llai o ddiddordeb mewn rhyw. Gall hyn achosi poen meddwl 
mawr, ond mae yna bethau a all helpu.

Gall therapi amnewid hormonau (HRT) atal neu ostwng 
symptomau atal mislifol. Fodd bynnag, mae gan ddoctoriaid 
bryderon ynglyn â’i ddefnyddio ar gyfer merched sydd wedi 
cael canser y fron neu ganser y groth (endometriaidd). Mae 
rhai doctoriaid yn teimlo gallai HRT gynyddu’r risg o’r canserau 
hynny’n dod yn ôl. Mae’n bwysig eich bod yn trafod hyn gyda’ch 
arbenigwr.

Os bydd rhyw yn anghyfforddus oherwydd bod y fagina yn 
sych, efallai bydd eich doctor yn gallu rhagnodi eli i helpu. 
Gallwch hefyd ddefnyddio KY Jelly® neu elïau eraill fel Replens® i 
leithio’r fagina. Mae’r rhain ar gael oddi wrth eich fferyllydd heb 
bresgripsiwn. 
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Gallwn	anfon	taflen	ffeithiau	atoch	am	ganser	y	fron	a	
symptomau diwedd y mislif.

Effeithiau ar ffrwythlondeb

Yn anffodus gall rhai triniaethau chemotherapi achosi 
anffrwythlondeb. Anffrwythlondeb ydi’r anallu i ddod yn 
feichiog neu i dadogi plentyn. Gallai hyn fod dros dro neu yn 
barhaol yn amodol ar y cyffuriau sydd gennych.

Mae’n bwysig eich bod yn trafod y risg o anffrwythlondeb 
gyda’ch doctor cyn i chi ddechrau eich triniaeth. Os oes gennych 
bartner, mae’n debyg byddant hwythau eisiau ymuno â chi yn 
y drafodaeth yma. Yna gall y ddau ohonoch fod yn ymwybodol 
o’r holl ffeithiau a chael cyfle i drafod eich teimladau a’r 
opsiynau ar gyfer y dyfodol.

Er gall chemotherapi ostwng ffrwythlondeb, mae hi dal 
yn bosibl i ddynes sy’n cael chemotherapi ac i bartner 
benywaidd dyn sy’n cael chemotherapi, ddod yn feichiog yn 
ystod y driniaeth. Ond, dylid osgoi beichiogrwydd yn ystod 
chemotherapi gan y gallai’r cyffuriau niweidio’r babi (gweler 
tudalen 55). 

Ffrwythlondeb	merched
Nid yw rhai cyffuriau chemotherapi yn effeithio ar 
ffrwythlondeb, ond gallai eraill stopio eich ofarïau rhag 
cynhyrchu wyau dros dro neu’n barhaol. Os ydi hyn yn 
digwydd, ni fyddwch yn gallu dod yn feichiog ac efallai 
byddwch yn datblygu symptomau diwedd y mislif.

Gallai eich mislif ddod yn afreolaidd neu gallant stopio, ac 
efallai byddwch yn cael cyfnodau poeth, croen sych a sychder y 
fagina.
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Ymysg tua thraean o ferched, unwaith daw’r driniaeth i ben, 
bydd eu hofarïau yn dechrau cynhyrchu wyau eto a bydd 
ei mislifoedd yn dychwelyd i’r norm. Gallai gymryd ychydig 
fisoedd cyn i hyn ddigwydd. Pe bai hyn yn wir, bydd yr 
anffrwythlondeb am dymor byr yn unig.

Yr ieuengaf yr ydych, y mwyaf tebygol fydd hi i chi gael 
mislifoedd normal unwaith eto a dal i allu cael plant unwaith 
bydd y chemotherapi wedi gorffen.

Yn amodol ar y math o ganser sydd gennych, efallai bydd eich 
doctor yn gallu rhagnodi therapi amnewid hormonau (HRT) i 
helpu lliniaru symptomau atal-mislifol. Fodd bynnag, nid yw 
HRT yn gallu atal anffrwythlondeb.

Cyn i’ch triniaeth ddechrau, mae’n bwysig gwybod a fydd eich 
ffrwythlondeb yn cael ei effeithio ai peidio. Gallwch wedyn 
benderfynu os ydych am edrych ar yr opsiynau sydd ar gael i 
chi, fel storio embryonau (wyau wedi’u ffrwythloni) neu wyau 
i’w defnyddio yn y dyfodol. Os oes gennych bartner, efallai 
byddai o help i chi’ch dau fod yn bresennol yn y trafodaethau 
hyn. 

Mae	gennym	daflen	ffeithiau	sy’n	trafod	yr	opsiynau	ar	
gyfer merched sy’n delio ag anffrwythlondeb. 

Ffrwythlondeb	dynion
Ni fydd rhai cyffuriau chemotherapi yn cael unrhyw effaith 
ar ffrwythlondeb, ond gallai eraill ostwng faint o sberm a 
gynhyrchir neu effeithio ar eu gallu i gyrraedd a ffrwythloni 
wy dynes yn ystod rhyw. Yn anffodus, mae hyn yn golygu na 
fyddwch bellach yn gallu tadogi plant. Fodd bynnag byddwch 
dal yn gallu cael codiad a chael orgasm.
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Dylech ddefnyddio dull rhwystr dibynadwy o atal-cenhedlu trwy 
gydol eich triniaeth (gweler tudalen 55).

Os ydych eisiau cael plant ar ôl eich triniaeth, efallai 
byddwch yn gallu ‘bancio’ peth o’ch sberm i’w ddefnyddio’n 
ddiweddarach, cyn bydd angen i chi ddechrau chemotherapi. 
Os ydi hyn yn bosibl yn eich achos chi, gofynnir i chi roi sawl 
sampl o sberm dros wythnos neu ddwy. Bydd y rhain wedyn yn 
cael eu rhewi a’u storio fel gellir eu defnyddio yn ddiweddarach 
i geisio ffrwythloni wy (a gwneud eich partner yn feichiog).

Efallai codir ffi arnoch am storio sberm. Bydd y clinig lle 
rhowch eich sampl sberm yn gallu rhoi mwy o fanylion i chi. 
Dylai bod gennych hawl i un cwrs o driniaeth ffrwythlondeb 
am ddim ar y GIG.

Bydd rhai dynion yn parhau’n anffrwythlon yn barhaol ar 
ôl i’w triniaeth ddod i ben, tra bo eraill yn gweld bod eu 
ffrwythlondeb a’u cyfrifiad sberm yn dychwelyd i’r norm. 
Weithiau gall gymryd ychydig flynyddoedd i ffrwythlondeb 
ddychwelyd. Bydd eich doctor yn gallu cymryd cyfrifiad sberm i 
wirio eich ffrwythlondeb pan fydd eich triniaeth drosodd.

Dylai bechgyn yn eu harddegau hefyd fod yn ymwybodol o’r 
risg o anffrwythlondeb, fel, os yn bosibl, y gellir storio eu sberm 
ar gyfer y dyfodol.

Mae	gennym	daflen	ffeithiau	sy’n	trafod	yr	opsiynau	ar	
gyfer dynion sy’n delio ag anffrwythlondeb.

Teimladau am anffrwythlondeb

Gall fod yn beth ofnadwy deall bod y driniaeth rydych ei 
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hangen ar gyfer eich canser hefyd yn golygu efallai na fedrwch 
gael plant. Os ydych wedi bod yn cynllunio cael plant yn y 
dyfodol neu gael mwy o blant, gall bod yn anffrwythlon fod yn 
anodd iawn dod i delerau ag o. Gall y synnwyr o golled fod yn 
boenus iawn ac yn drallodus i bobl o bob oed.

Weithiau gall deimlo fel eich bod wedi colli rhan o’ch hun. 
Gallech deimlo’n llai o ddyn neu ddynes gan nad ydych yn 
gallu cael plant. Gall merched deimlo’n fwy trallodus os yw’r 
cyffuriau’n dod â diwedd y mislif gyda nhw, a all danseilio 
hunanhyder ymhellach.

Mae ymateb pobl i’r risg o anffrwythlondeb yn amrywio. Mae 
rhai yn teimlo bod delio â’r canser yn bwysicach. Mae eraill 
yn ymddangos i dderbyn y newyddion yn dawel pan maent yn 
dechrau’r driniaeth, ac yn canfod nad yw’r effaith yn eu taro nes 
bo’r driniaeth drosodd a’u bod yn sortio eu bywydau allan eto.

Does dim ffordd gywir nac anghywir i ymateb. Efallai byddwch 
eisiau trafod yr holl risgiau a’ch holl opsiynau gyda’ch doctor 
cyn dechrau’r driniaeth. Efallai bydd hi’n ddefnyddiol siarad am 
eich teimladau a’ch pryderon gyda chwnsler cymwys.

Mae angen i’ch partner hefyd fod yn rhan mewn trafodaethau 
am ffrwythlondeb a chynlluniau’r dyfodol. Efallai bydd y ddau 
ohonoch angen siarad â chwnsler proffesiynol neu therapydd 
arbenigol mewn problemau ffrwythlondeb. Gallant eich helpu i 
ddod i delerau â’ch sefyllfa.

Efallai bydd eich doctor yn gallu eich cyfeirio at arbenigwr 
neu gallwch gysylltu ag un yn uniongyrchol trwy gysylltu â’r 
sefydliadau ar dudalennau 82-85. Gall ein harbenigwyr 
cymorth canser ar y llinell rhadffôn 0808 808 00 00 drafod 
unrhyw broblemau sydd gennych a’ch helpu i ddod o hyd i 
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gwnsler a all gynnig help a chyngor. 

Beichiogrwydd a chemotherapi

Os ydych wedi dechrau eich chemotherapi pan 
ddarganfyddwch eich bod yn feichiog, mae’n bwysig trafod 
manteision ac anfanteision parhau â’r feichiogrwydd gyda’ch 
doctor. Mae hefyd yn bwysig trafod eich opsiynau os ydych yn 
feichiog ac ar fin dechrau chemotherapi.

Efallai byddai’n bosibl oedi’r chemotherapi nes bo’r babi 
wedi’i eni, neu efallai gellir rhoi chemotherapi yng nghyfnodau 
hwyrach beichiogrwydd. Bydd y cyfan yn dibynnu ar y math o 
ganser sydd gennych, ystent yr afiechyd, pa mor ddatblygedig 
yw’r feichiogrwydd a’r chemotherapi penodol a fyddwch yn ei 
gael. Siaradwch â’ch doctor am eich beichiogrwydd a byddwch 
yn siwr eich bod yn hollol ymwybodol o’r holl risgiau a’r 
dewisiadau eraill cyn gwneud unrhyw benderfyniadau. Gallwch 
hefyd siarad â’n arbenigwyr cymorth canser.

Bwydo o’r fron a chemotherapi

Ni ddylech fwydo o’r fron yn ystod triniaeth chemotherapi 
gan y gellid pasio’r cyffuriau i’ch babi trwy’r llefrith. Os 
ydych eisiau parhau i roi llefrith y fron i’ch babi yn ystod eich 
triniaeth gallwch dynnu llefrith ychwanegol cyn i’r chemotherapi 
ddechrau. Gellir rhewi’r llefrith bron nes bydd ei angen. Os 
caiff y llefrith ei rewi mewn symiau bychan o tua 20ml, does 
dim rhaid i chi watraffu dim trwy ddadmer symiau mawr ar yr 
un pryd.

Efallai byddai’n bosibl dechrau bwydo o’r fron unwaith eto ar 
ôl i’ch chemotherapi orffen, os ydych yn dal i allu cynhyrchu 
llefrith o’r fron. Gallwch ddal i dynnu llefrith trwy gwrs eich 
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chemotherapi fel eich bod dal yn cynhyrchu llefrith pan fo’r 
driniaeth yn dod i ben. Dylid taflu ymaith unrhyw lefrith o’r 
fron a dynnir yn ystod triniaeth chemotherapi. Ni fydd cael 
chemotherapi yn effeithio ar eich gallu i gynhyrchu llefrith o’r 
fron yn y dyfodol.

Gall eich doctor neu nyrs arbenigol roi mwy o gyngor i chi am 
fwydo o’r fron a chemotherapi 

Ymchwil – treialon clinigol
Efallai gofynnir i chi gael eich  chemotherapi fel rhan o dreial 
ymchwil triniaeth. Caiff treialon ymchwil canser eu gwneud i 
geisio darganfod triniaethau newydd a gwell ar gyfer canser. 
Gelwir treialon a wneir ar gleifion yn dreialon clinigol.

Gellir cynnal treialon clinigol er mwyn:
• profi triniaethau newydd, fel  cyffuriau chemotherapi, 

therapi genynnau neu frechiadau canser

• edrych ar gyfuniadau newydd o driniaethau presennol neu 
newid y ffordd y cant eu rhoi, er mwyn eu gwneud yn fwy 
effeithiol neu i ostwng sgil-effeithiau

• cymharu effeithiolrwydd cyffuriau a ddefnyddir ar gyfer 
rheoli symptomau

• gweld pa driniaethau sydd fwyaf cost-effeithiol

• darganfod sut mae triniaethau canser yn gweithio.

Treialon yw’r unig ffordd ddibynadwy i ddarganfod os yw 
gwahanol fath o gemotherapi yn well na’r hyn sydd eisoes ar 
gael.
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Cymryd rhan mewn treial

Mae yna sawl mantais o gymryd rhan mewn treial. Mae 
treialon yn helpu gwella gwybodaeth am ganser a datblygu 
triniaethau newydd.

Byddwch yn cael eich monitro’n ofalus yn ystod ac ar ôl y treial. 
Fel arfer, mae sawl ysbyty o gwmpas y wlad yn cymryd rhan yn 
y treialon hyn.

Mae mwy o fanylion am dreialon clinigol yn ein llyfryn 
Understanding cancer research trials.
Gallwn anfon copi atoch.

Samplau gwaed a thiwmor

Efallai cymrir sawl sampl gwaed, mêr yr esgyrn neu diwmor 
(biopsiau) i helpu gwneud y diagnosis iawn. Efallai gofynnir 
am eich caniatâd i ddefnyddio rhai o’r samplau i ymchwilio i 
ganser.

Os ydych yn cymryd rhan mewn treial, efallai gofynnir i chi roi 
samplau eraill a fydd yn cael eu rhewi a’u storio i’w defnyddio 
yn y dyfodol, pan ddaw technegau ymchwil newydd ar gael. 
Bydd eich enw yn cael ei dynnu oddi ar y samplau hyn felly ni 
ellir eich adnabod ohonynt.

Efallai bydd yr ymchwil yn cael ei wneud yn yr ysbyty lle 
rydych yn cael eich trin, neu gall fod mewn un arall. Mae’r 
math yma o ymchwil yn cymryd amser hir ac efallai na fydd y 
canlyniadau ar gael am sawl blwyddyn. Fodd bynnag, bydd y 
samplau’n cael eu defnyddio i gynyddu’r ddealltwriaeth ynglyn 
ag achosion canser a’i driniaeth. Bydd yr ymchwil hwn, gyda 
gobaith, yn gwella’r rhagolygon ar gyfer cleifion yn y dyfodol.
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Teimladau ac emosiynau

Efallai gwelwch fod cael canser, bod angen triniaeth 
chemotherapi, a’r effaith mae hyn yn ei gael ar eich bywyd 
wneud i chi weithiau deimlo’n bryderus, ofnus neu’n isel. 
Gallai’r teimladau hyn gael eu sbarduno gan rywbeth sy’n 
ymddangos yn fach, fel gorfod newid eich trefn ddyddiol i ffitio 
o gwmpas triniaethau. Gallai hefyd gael ei achosi gan rywbeth 
mwy amlwg, fel sgil-effeithiau penodol y driniaeth neu’r risg o 
anffrwythlondeb.

Mae’n bwysig gwybod nad ydych ar ben eich hun. Mae’n 
naturiol cael y teimladau hyn o bryd i’w gilydd yn ystod eich 
triniaeth.

Mae eich lles emosiynol yr un mor bwysig â’ch iechyd corfforol. 
Mae pawb angen ychydig o gefnogaeth yn ystod amseroedd 
anodd ac mae cael canser yn un o’r sefyllfaoedd mwyaf ingol 
rydych yn debygol o’i wynebu. Efallai byddai’n help i siarad am 
eich teimladau gyda rhywun sy’n agos atoch.

Mae’n helpu rhai pobl i drafod eu teimladau gyda chwnsler 
proffesiynol, arweinydd ysbrydol neu aelod o’u ffydd grefyddol. 
Os ydych yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eich pryderon gyda’ch 
doctor, nyrs neu weithiwr cymdeithasol, gallant helpu i ddod 
â’ch teimladau i’r agored a’ch helpu i ganfod help pellach pe 
bai angen.

Weithiau gall doctor awgrymu i chi gymryd meddyginiaeth 
i’ch helpu gydag iselder neu bryder (cyffuriau gwrth-iselder 
neu gwrth-bryder). Gall y rhain fod yn ddefnyddiol i’ch helpu i 
ymdopi gyda beth sy’n digwydd.
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Gallai ein llyfryn The emotional effects of cancer eich 
helpu  ymdopi gyda’ch teimladau a’ch emosiynau.

Sut gallwch helpu eich hun

Mae yna bethau gallwch eu gwneud a allai wneud cwrs eich 
triniaeth chemotherapi yn haws ymdopi ag o.

Mae pobl yn aml yn sôn am gael agwedd bositif. Nid yw hyn 
yn golygu bod yn hapus ac yn llon trwy’r amser. Mae pawb 
yn teimlo’n isel neu’n poeni o bryd i’w gilydd, ac mae derbyn 
cael y teimladau hyn yn rhan o fod yn bositif. Gall helpu 
gwybod beth mae eich triniaeth yn ei olygu, pa sgil-effeithiau 
i’w disgwyl, beth gellir ei wneud yn eu cylch, a beth ddylech ei 
ddweud wrth eich doctor neu nyrs chemotherapi. 

Canfod gwybodaeth

Gallai gwybod mwy am eich afiechyd a’i driniaeth eich helpu i 
deimlo bod gennych fwy o reolaeth.

Efallai bydd gennych gwestiynau am yr effaith mae’r 
chemotherapi yn ei gael ar y canser a’ch bywyd yn gyffredinol. 
Gall cael gwybodaeth ac atebion i’r cwestiynau hyn helpu 
lleddfu pryder.

Os nad ydych yn deall yr eglurhad, yna daliwch i ofyn y 
cwestiynau, nes eich bod. Mae’r rhan fwyaf o ddoctoriaid 
a nyrsys yn barod iawn i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi’r 
newyddion diweddaraf i chi ar eich cynnydd. Efallai sylwch fod 
gennych wahanol gwestiynau bob tro yr ymwelwch â’r ysbyty.
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Cadw	dyddlyfr	neu	flog

Efallai bydd yn ddefnyddiol i chi gadw dyddiadur, dyddlyfr neu 
flog (dyddlyfr ar-lein) o’ch triniaeth. Gall hyn fod o ddefnydd 
ymarferol, yn ogystal â gadael i chi fynegi eich teimladau. Os 
cofnodwch unrhyw sgil-effeithiau sydd gennych, bydd hyn yn 
eich helpu i ddweud wrth eich doctor neu nyrs sut bu pethau 
i chi rhwng eich apwyntiadau. Bydd hefyd yn eich helpu i 
weld sut mae pethau yn newid pan ddefnyddir gwahanol 
feddyginiaethau. Yn aml gellir gwneud newidiadau i leihau sgil-
effeithiau trwy ddefnyddio’r math yma o wybodaeth.

Fel mae eich dyddlyfr yn datblygu, efallai bydd o help i chi 
edrych yn ôl ar sut gwnaethoch ymdopi yn ystod adegau 
anodd blaenorol. Mae dyddiadur preifat hefyd yn caniatáu i 
chi ysgrifennu unrhyw beth yr ydych yn ei gael yn anodd siarad 
amdano. Weithiau gellir ei ddefnyddio i’ch helpu i baratoi ar 
gyfer siarad â rhywun am broblem, neu gellir ei ddefnyddio 
i ddisgrifio dicter neu dristwch y teimlwch na allwch ei fynegi 
mewn unrhyw ffordd arall.

Ymwelwch â’n cymuned ar-lein yn  macmillan.org.uk/
community i siarad â phobl, darllen blogiau a gweld fideos.

Cynllunio

Ceisiwch gynllunio amser fel eich bod yn gallu gwneud y 
pethau sy’n bwysig i chi. Er ei bod hi’n help dal i fyny gyda’ch 
bywyd cymdeithasol, peidiwch ag ofni gorffwys pe baech ei 
angen. 

Ymarfer Corff

Gall gwneud ymarfer ysgafn, fel cerdded, helpu lleihau blinder. 
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Gall hefyd helpu codi’ch ysbryd ac esmwytho tensiwn.

Sut gall eraill helpu
Efallai bydd yna adegau pan fyddwch eisiau bod ar ben eich 
hun gyda’ch meddyliau. Ar adegau eraill, gall rhannu eich 
teimladau fod yn rhyddhad. 

Grwpiau cefnogi

Gall grwpiau cefnogi eich cysylltu gyda phobl eraill sy’n cael 
triniaeth debyg. Gall siarad gydag eraill fod yn ffordd dda 
o drafod teimladau, a gallwch hefyd godi cyngor ymdopi 
defnyddiol oddi wrthynt. Gallwn roi manylion eich grwpiau 
cefnogi lleol i chi.

Bydd ein llyfryn Talking about your cancer hefyd yn eich 
helpu i ddarganfod ffyrdd o drafod eich canser.

 
Teulu a ffrindiau

Yn aml mae teulu a ffrindiau eisiau eich helpu. Fodd bynnag, 
efallai byddant yn ei chael yn anodd deall yn union beth rydych 
yn ei wynebu. Mae cyfathrebu da yn bwysig iawn. Ar adeg 
lle teimlwch pan ddylai eich ffrindiau a’ch teulu fod yn helpu, 
efallai eu bod yn sefyll yn ôl ac yn aros i chi wneud y cam 
cyntaf. Mae hyn yn aml gan eu bod yn poeni y gallent ddweud 
rhywbeth o’i le, neu eu bod yn meddwl eich bod eisiau ymdopi 
ar ben eich hun. Efallai hefyd eu bod yn teimlo’n ddigon 
emosiynol eu hunain hefyd. 

Ceisiwch fod yn agored ac onest am sut mae eich triniaeth 
yn mynd a sut rydych yn teimlo am y peth. Gellir wedyn osgoi 
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camddealltwriaeth a rhoddir cyfle i eraill ddangos eu cariad 
a’u cefnogaeth.

Mae ein llyfryn, Lost for words, a ysgrifennwyd ar gyfer 
ffrindiau a pherthnasau pobl â chanser, yn edrych ar yr 
anawsterau sydd gan bobl wrth siarad am ganser.

Cwnsela

Mae llawer o bobl yn canfod gall cwnsela eu helpu i wynebu’r 
problemau o fyw â chanser. Gall cwnsleriaid helpu pobl i siarad 
trwy a sortio eu problemau a’r dryswch. Nid yw’r anawsterau 
emosiynol sy’n gysylltiedig â chanser bob amser yn hawdd i’w 
trafod ac yn aml mae’n anoddach eu rhannu gyda’r bobl yr 
ydych agosaf atynt.

Gall siarad â chwnsler cymwys sydd â dim cysylltiad personol 
â’ch sefyllfa helpu ddatod meddyliau, teimladau a syniadau. 
Gellir dod o hyd i fanylion gwasanaethau cwnsela ar 
dudalennau 82-85.

Gwybodaeth

Gall ein harbenigwyr cymorth canser ar 0808 808 00 00 
roi gwybodaeth i chi a’ch teulu am holl agweddau canser 
a chemotherapi, gan gynnwys y problemau ymarferol ac 
emosiynol o fyw gyda nhw. 
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Therapïau	cyflenwol

Gall therapïau cyflenwol helpu gwella ansawdd bywyd a lles 
pobl, a gall weithiau helpu lliniaru sgil-effeithiau chemotherapi. 
Mae llawer o bobl yn canfod gall therapïau cyflenwol eu 
helpu i deimlo’n gryfach ac yn fwy hyderus o ran delio â 
chemotherapi.

Gellir defnyddio’r therapïau hyn yn ddiogel ochr yn ochr â 
thriniaethau a meddyginiaethau confensiynol, ond mae’n 
bwysig gwirio’r driniaeth benodol gyda’ch doctor yn gyntaf. 

Mae	gennym	lyfryn	am	therapïau	cyflenwol	gyda	
gwybodaeth ar sut i gysylltu ag ymarferwyr 
cofrestredig.

Efallai byddwch eisiau rhoi cynnig ar therapïau cyflenwol, fel 
myfyrdod neu  ddelweddu, i’ch helpu i deimlo’n llai pryderus. 
Gallai therapïau eraill, fel tylino ysgafn, helpu hefyd. Mae 
rhai ysbytai yn cynnig therapïau cyflenwol ochr yn ochr â 
gofal confensiynol. Gallai’r rhain gynnwys aromatherapi, 
tylino, ymlacio, delweddu, technegau delweddu â chanllaw ac 
aciwbigo.

Ymlacio

Mae ymlacio dwfn yn sgil y gellir ei dysgu. Gellir ei ddefnyddio 
i helpu lliniaru tensiwn yn y cyhyrau a straen, lleihau blinder a 
phoen, gwella cwsg a thawelwch meddwl, ac adfer rheolaeth 
o’ch emosiynau. Gallwch ddysgu technegau ymlacio o lyfrau 
neu dapiau y gallwch eu cael oddi ar y we, oddi wrth eich 
llyfrgell leol, siopau llyfrau a rhai fferyllwyr. Mae therapyddion a 
grwpiau trwy’r sir hefyd yn dysgu dulliau ymlacio.
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Gwaith

Efallai byddwch angen cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith yn 
ystod eich triniaeth ac am sbel wedyn. Gall fod yn anodd 
beirniadu os a phryd y dylech fynd yn ôl i’r gwaith; bydd eich 
penderfyniad yn debygol o ddibynnu’n bennaf ar y math o 
waith a wnewch a sut effeithir ar eich incwm. Mae’n bwysig 
eich bod yn gwneud beth sy’n iawn i chi.

Gall mynd yn ôl i’ch trefn arferol fod yn help mawr ac efallai 
byddwch eisiau mynd yn ôl i weithio cyn gynted â phosibl. Mae 
llawer o bobl yn teimlo bod mynd yn ôl i’r gwaith pan maent yn 
ddigon cryf yn rhoi cyfle iddynt anghofio eu pryderon a mynd 
i’r afael â’u gwaith a gweld eu cydweithwyr eto.

Gall fod yn ddefnyddiol siarad â’ch cyflogwr am y sefyllfa – 
efallai gallwch weithio yn rhan amser neu rannu swydd.

Ar y llaw arall, gall gymryd amser hir i fendio’n iawn o 
driniaeth am ganser, a gallai fod yn sawl mis cyn eich bod yn 
barod i ddychwelyd i’r gwaith. Mae’n bwysig peidio teimlo dan 
bwysau i wneud gormod yn rhy sydyn.

Gall eich ymgynghorydd, meddyg teulu neu nyrs arbenigol eich 
helpu i benderfynu os a phryd y dylech fynd yn ôl i’r gwaith. 
Os oes gennych anabledd a achoswyd gan y canser, gall eich 
cyflogwr gael help arbenigol i’ch galluogi i weithio.

Mae ein llyfrynnau Work and cancer a Self-employment 
and cancer yn rhoi gwybodaeth am hawliau 
cyflogaeth,	hawliau	anabledd	a	materion	ariannol	ar	
gyfer pobl â chanser 
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Help ariannol a budd-
daliadau

Os ydych yn gyflogedig ac yn methu gweithio, gall eich 
cyflogwr talu Tâl Salwch Statudol (SSP) am uchafswm o 28 
wythnos. Os ydych dal yn methu gweithio ar ôl y cyfnod 
hwn, efallai byddwch yn gallu hawlio Lwfans Cyflogaeth a 
Chefnogaeth (ESA).

Mae yna ddwy ran i ESA: rhan gyfrannol sy’n ddibynnol ar 
faint o Yswiriant Gwladol rydych wedi’i dalu, a rhan prawf 
modd sy’n ddibynnol ar eich incwm a’ch cynilion. Gallech gael 
y naill neu’r llall neu’r ddau.

Telir ESA ar gyfradd sylfaenol am y 13 wythnos gyntaf. Yn ystod 
yr amser hwn byd yn rhaid i chi gymryd rhan mewn asesiad 
gallu gwaith a mynychu cyfweliad ffocws gwaith. Ar ôl y cyfnod 
13 wythnos, byddwch yn cael eich asesu a’ch rhoi yn un o’r 
ddau grwp. Pe canfyddir bod cyfyngiad ar eich gallu i weithio, 
fe’ch rhoddir yn y grwp cefnogi a phe canfyddir na chyfyngir 
ar eich gallu i weithio fe’ch rhoddir yn y grwp gweithgaredd 
cysylltiedig â gwaith.

Os ydych yn cael radiotherapi neu gemotherapi 
mewnwythiennol (trwy bigiad i wythïen), yn awtomatig, 
byddwch yn cael eich asesu fel bod â chyfyngiad ar eich gallu 
i weithio ac yn cael eich rhoi yn y grwp cefnogi. Bydd pobl yn 
y grwp gweithgaredd cysylltiedig â gwaith yn gorfod mynychu 
pum cyfweliad ffocws gwaith arall sy’n ceisio eu helpu yn ôl i’r 
gwaith.
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Bydd taliad ychwanegol yn cael ei dalu i unrhyw un yn y grwp 
cefnogi a bydd taliad bychan ychwanegol yn cael ei dalu i 
unrhyw un yn y grwp gweithgaredd cysylltiedig â gwaith.

Os ydych yn hunangyflogedig gallwch hawlio ESA cyn belled 
ag eich bod wedi talu’r lefel cywir o gyfraniadau Yswiriant 
Gwladol. Gallai pobl sydd heb dalu’r rhain efallai fod yn 
gymwys am ESA trwy drywydd prawf modd.

Os ydych yn wael ac yn methu hawlio, cofiwch ofyn i’ch 
meddyg teulu am dystysgrif feddygol am gyfnod eich salwch. 
Os ydych yn yr ysbyty, holwch eich doctor neu nyrs am 
dystysgrif dros yr amser yr ydych yn glaf mewnol. Mae angen 
hon os ydych angen hawlio budd-dal.

Efallai byddwch yn gymwys am Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) os 
ydych o dan 65, neu am Lwfans Presenoldeb (AA) os ydych 
dros 65.

Mae yna hawliad llwybr cyflym ar gyfer pobl sy’n debygol o 
beidio byw mwy na chwe mis. Mae angen i bobl sy’n hawlio 
o dan y ‘rheol arbennig’ hon gael eu doctor i lenwi ffurflen ar 
gyfer y naill fudd-dal. Mae’n amhosibl dweud yn union pa mor 
hir gall rhywun fyw ac efallai bydd gan lawer o bobl â chanser 
datblygedig hawl i’r budd-dal hwn. Mae taliadau rheolau 
arbennig AA a’r cyfansawdd gofal DLA yn cael eu hadolygu ar 
ôl tair blynedd.

Gwybodaeth am fudd-daliadau a help ariannol

I gael mwy o wybodaeth am fudd-daliadau a chefnogaeth 
ariannol, ffoniwch ni ar 0808 808 00 00. Efallai bydd ein 
llyfryn Help gyda chost canser yn ddefnyddiol.
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Gallwch ddarganfod mwy am fudd-daliadau oddi wrth eich 
Canolfan Cyngor Ar Bopeth lleol neu trwy ffonio’r Llinell 
Ymholiadau Budd-dal ar 0800 882200. Gallwch hefyd 
ymweld â gwefan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn  
dwp.gov.uk

Taliadau uniongyrchol

Os yw eich asesiad yn dangos eich bod angen gwasanaethau 
cymdeithasol, efallai bydd gennych hawl i daliadau 
uniongyrchol oddi wrth eich awdurdod lleol. Mae hyn yn 
golygu eich bod yn cael taliadau i drefnu gwasanaethau 
cymdeithasol eich hun, yn hytrach na bod y gwasanaethau 
cymdeithasol lleol yn talu ac yn eu trefnu ar eich cyfer. Mae 
mwy o wybodaeth ynglyn â thaliadau uniongyrchol ar gael 
ar wefan yr Adran Iechyd yn dh.gov.uk neu oddi wrth eich 
awdurdod lleol.

Yswiriant

Yn dilyn triniaeth am ganser, gall fod yn anoddach cael 
yswiriant bywyd neu deithio (gweler tudalen 52). Gall 
Cynghorydd Ariannol Annibynnol (IFA) eich helpu ag yswiriant 
bywyd a gall ddod o hyd i’r fargen orau ar gyfer eich sefyllfa 
benodol. Gallwch ddod o hyd i IFA lleol trwy atgyfeiriad oddi 
wrth deulu neu ffrindiau, edrych yn eich llyfr ffôn neu trwy 
gysylltu â The Personal Finance Society neu’r Independent 
Financial Advisers Promotions Ltd (IFAP) (gweler tudalen 86).

Help gyda chostau GIG – codiadau presgripsiwn

Lloegr Mae canser ar y rhestr o gyflyrau sy’n eich eithrio 
rhag talu am bresgripsiwn. Gallwch wneud cais am dystysgrif 
eithriad, sy’n para pum mlynedd, trwy ofyn i’ch doctor yn yr 
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ysbyty neu eich meddyg teulu am y ffurflen berthnasol. 

Gogledd Iwerddon a Chymru Presgripsiynau am ddim.

Yr Alban Mae codi am bresgripsiwn yn dod i ben yn 2011. Os 
ydych angen mwy na pum eitem bresgripsiwn mewn pedwar 
mis neu fwy na 14 eitem mewn blwyddyn, gallwch arbed costau 
trwy brynu Tystysgrif Rhagdaliad Presgripsiwn am bedwar 
mis neu flwyddyn. Mae hon ar gael trwy lenwi ffurflen EC95, 
sydd ar gael oddi wrth eich fferyllydd, doctor neu fwrdd GIG 
lleol. Bydd angen i chi ddangos eich Tystysgrif Rhagdaliad 
Presgripsiwn i’r fferyllydd pan ewch i nôl eich presgripsiwn.

Os ydych ar incwm isel, gallwch wneud cais ar y ffurflen hawlio 
Cynllun Incwm-isel HCS1 am dystysgrif ar gyfer presgripsiynau 
a gwasanaethau am ddim neu gostau is (sydd ar gael o 
scotland.gov.uk, swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith, ysbytai 
GIG, rhai meddygon teulu a deinyddion). 

Costau iechyd eraill

Os ydych ar incwm isel, efallai bod gennych hawl i help gyda 
chostau GIG gan gynnwys costau teithio am driniaeth yn yr 
ysbyty a wigiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar y Llinell 
Ymholiadau Budd-daliadau ar 0800 882200 neu wefan yr 
Adran Gwaith a Phensiynau yn dwp.gov.uk

Mae’r daflen A Oes Gennych Hawl i Gael Cymorth Tuag at 
Gostau Iechyd? (HC11) ar gael o swyddfa’r post, staff yr ysbyty, 
swyddfeydd y Ganolfan Byd Gwaith, neu gallwch ei lawrlwytho 
o dwp.gov.uk. Os ydych yn byw yn yr Alban ewch i 
scotland.gov.uk am fwy o wybodaeth.
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Does dim rhaid i chi dalu am bresgripsiwn na chostau GIG 
eraill: 

• os ydych yn 60 neu’n hyn

• os ydych o dan 16, neu o dan 19 ac mewn addysg llawn 
amser

• os ydych chi, neu aelod o’ch teulu yn cael Cymhorthdal 
Incwm, y rhan Credyd Gwarant o’r Credyd Pensiwn, Lwfans 
Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, neu mewn achosion 
penodol Credyd Treth Gwaith neu Gredyd Treth Plant

• os ydych yn feichiog neu wedi cael babi yn y 12 mis 
diwethaf 

• os ydych yn cael Pensiwn Anabledd Rhyfel ac angen 
presgripsiynau ar gyfer eich anaf rhyfel

• os ydych yn glaf mewn ysbyty.

Ar ôl triniaeth

Ar ôl i’ch  chemotherapi orffen byddwch yn cael gwiriadau 
rheolaidd ac efallai sganiau neu belydrau-x. Bydd y rhain fel 
arfer yn parhau am sawl blwyddyn. Os oes gennych unrhyw 
broblemau, neu yn sylwi ar unrhyw symptomau newydd rhwng 
eich apwyntiadau, gadewch i’ch doctor wybod cyn gynted â 
phosibl.

Mae llawer o bobl yn canfod eu bod yn dod yn bryderus iawn 
cyn eu hapwyntiadau. Mae hyn yn naturiol ac fe allai helpu cael 
cefnogaeth oddi wrth deulu, ffrindiau, neu un o’r sefydliadau ar 
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dudalennau 82–85 yn ystod yr amser hwn. 

Pan fydd eich triniaeth wedi gorffen, efallai teimlwch ei bod hi’n 
bryd dychwelyd i’r norm. Fodd bynnag, gall hyn weithiau fod yn 
un o’r adegau anoddaf i ymdopi ag o. Mae amseroedd gwella 
yn amrywio ac ni all neb ddweud yn sicr pa mor hir y dylai 
gymryd i wella yn dilyn triniaeth a’i effeithiau. Gall diwedd yr 
ymweliadau i’r ysbyty eich gadael yn teimlo fel pe baech ar ben 
eich hun. Mae llawer o bobl yn canfod eu bod yn teimlo’n isel 
iawn ac emosiynol ar yr amser hwn pan oeddent wedi disgwyl 
rhoi’r canser a’r driniaeth tu ôl iddynt. Gallai hyn fod yr adeg 
pryd fyddwch angen cefnogaeth fwyaf. Mae cefnogaeth ar gael 
pe baech ei eisiau.
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Cefnogaeth Canser 
Macmillan 
89 Albert Embankment, 
London SE1 7UQ 
Ymholiadau cyffredinol 
020 7840 7840  
Cwestiynau am fyw â 
chanser? Ffoniwch 
0808 808 00 00 (Llun–Gwe, 
9am–8pm) Fel arall, ewch i 
macmillan.org.uk 
Trwm eich clyw? 
Ffôn testun 0808 808 0121, 
neu Text Relay.   
Ddim yn siarad Saesneg? 
Mae cyfieithwyr ar gael.

Mae Cymorth Canser  
Macmillan yn gwella 
bywydau pobl sy’n cael eu 
heffeithio gan ganser. Ryn 
ni’n ffynhonnell cymorth: 
yn darparu help ymarferol, 
meddygol, emosiynol ac 
ariannol. Ryn ni’n gwthio am 
newid: yn gwrando ar bobl 
sy’n cael eu heffeithio gan 
ganser ac yn gweithio gyda’n 
gilydd i wella gofal canser yn 
lleol a chenedlaethol. 

Mae gennym ystod 
eang o wasanaethau a 
gweithgareddau a allai fod o 
help ac o ddiddordeb i chi.

Gwybodaeth glir a 
dibynadwy

Rydym yn darparu 
gwybodaeth arbenigol 
ddiweddaraf am ganser – y 
mathau gwahanol, y profion 
a’r triniaethau, a byw gyda’r 
cyflwr.

Gallwn eich helpu dros y 
ffôn, e-bost, trwy ein gwefan 
a’n cyhoeddiadau, neu 
yn bersonol. Ac mae ein 
gwybodaeth am ddim i bawb 
– pobl â chanser, teuluoedd 
a ffrindiau yn ogystal â phobl 
broffesiynol.

Ffoniwch i siarad ag un o’n 
arbenigwyr cymorth canser. 
Neu ymwelwch ag un o’n 
canolfannau gwybodaeth a 
chymorth – mewn ysbytai, 
llyfrgelloedd a chanolfannau 
symudol – a siarad â rhywun 
wyneb yn wyneb.

Sut gallwn ni eich helpu
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Angen cymorth tu allan 
i oriau gwaith? Mae ein 
gwasanaeth ffôn ar agor 
Llun - Gwener, 9am–8pm. 
Gallwch ddod o hyd i lawer 
o wybodaeth unrhyw adeg 
o’r dydd ar ein gwefan, 
macmillan.org.uk, neu 
ymunwch â’n cymuned 
ar-lein  macmillan.org.
uk/community I gael 
sylw meddygol tu allan i 
oriau gwaith, cysylltwch 
â’ch meddyg teulu am eu 
gwasanaeth ‘tu allan i oriau 
gwaith’.  

Gall y sefydliadau canlynol 
gynnig gwybodaeth a 
chymorth ar unwaith:

NHS Direct 0845 4647
www.nhsdirect.nhs.uk

NHS Scotland
0845 24 24 24 
www.nhs24.com

Samaritans 0845 790 9090 
www.samaritans.org.uk

Siarad â rhywun

Pan fo gennych chi, neu rywun 
agos atoch ganser, gall fod yn 
anodd siarad am sut rydych 
yn teimlo. Gallwch alw ein 
harbenigwyr cymorth canser i 
siarad am sut rydych yn teimlo 
a beth sy’n eich poeni.

Fel arall, gallwn eich helpu i 
ganfod cymorth yn eich ardal 
leol, fel eich bod yn gallu 
siarad wyneb yn wyneb â 
phobl sy’n deall eich sefyllfa.

Help proffesiynol

Mae ein nyrsys  Macmillan, 
doctoriaid a gweithwyr 
iechyd a gofal cymdeithasol 
proffesiynol eraill yn cynnig 
triniaeth a gofal arbenigol. 
Maent yn helpu unigolion a 
theuluoedd i ddelio â chanser 
o’r diagnosis ymlaen, nes bo 
pobl yn penderfynu nad ydynt 
angen yr help hwn mwyach.

Gallwch ofyn i’ch meddyg 
teulu, ymgynghorydd 
ysbyty, nyrs ardal neu sister 
ward ysbyty os oes yna 
unrhyw weithwyr Macmillan 
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Proffesiynol yn eich ardal, neu 
ffoniwch ni.

Cymorth i’n gilydd

Does neb yn gwybod mwy 
am yr effaith mae canser yn 
ei gael ar fywyd rhywun na 
rhywun mae’r afiechyd wedi 
effeithio arnynt. Dyna pam ein 
bod yn helpu dod â phobl â 
chanser a gofalwyr at ei gilydd 
yn eu cymunedau ac ar-lein.

Gallwch ddod o hyd i bobl 
mae canser wedi effeithio 
arnynt sy’n cwrdd yn eich 
ardal trwy ein ffonio neu trwy 
ymweld â macmillan.org.
uk/selfhelpandsupport 
Gallwch hefyd rannu eich 
profiadau, holi cwestiynau 
a chael cymorth oddi wrth 
eraill trwy fynd i’n cymuned 
arlein  macmillan.org.uk/
community

Cymorth gwaith ac 
ariannol

Gall cael canser ddod â 
chostau ychwanegol fel parcio 
yn yr ysbyty, costau teithio, 
biliau cynhesu uwch. Efallai 

bydd rhaid i rai pobl roi’r 
gorau i weithio.

Os effeithiwyd arnoch chi fel 
hyn, gallwn helpu. Y cyfan 
sydd angen i chi ei wneud ydi 
ffonio ein llinell help a bydd 
un o’n arbenigwyr yn dweud 
wrthych am y budd-daliadau 
a’r help ariannol arall mae 
gennych hawl iddynt. 

Gallwn hefyd roi gwybodaeth 
i chi am eich hawliau fel 
gweithiwr, a’ch helpu i ganfod 
cymorth pellach.

Eich helpu chi i helpu’ch 
hun

Mae pobl mae canser yn 
effeithio arnynt eisiau cymryd 
rheolaeth o’u bywydau 
unwaith eto ac adfer eu 
hannibyniaeth. Ryn ni’n 
eich helpu i wneud hyn trwy 
ddarparu cyfleoedd i ddysgu 
sut i reoli’r effaith gall canser 
ei gael ar eich bywyd.

Gallwch wneud hyn arlein trwy 
ein Learn Zone – macmillan.
org.uk/learnzone – sy’n 
cynnig ystod eang o gyrsiau a 
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gwybodaeth.

Rydym yn llunio llyfrynnau 
ar ganserau a thriniaethau 
penodol i’ch helpu i reoli’r 
afiechyd a’i sgil-effeithiau. 
Ac rydym yn darparu ystod o 
hyfforddiant wyneb yn wyneb 
sy’n rhoi cyngor ymarferol i’ch 
helpu i helpu’ch hun.

Cymryd rhan

Mae yna sawl ffordd y gallwch 
chi, eich ffrindiau a’ch teulu 
gymryd rhan gyda Macmillan 
a helpu pobl eraill mae canser 
wedi effeithio arnynt.

Defnyddiwch	eich	profiad	
a’i rannu Rhannwch 
eich profiadau arlein, yn 
y cyfryngau, neu gyda’ch 
gilydd. Neu defnyddiwch 
eich profiad i wella gofal 
canser – ymunwch â Lleisiau 
Canser Macmillan a chymryd 
rhan mewn cyfleoedd a all 
wneud gwahaniaeth go iawn i 
fywydau pobl.

Ymgyrchwch gyda 
ni Ymunwch ag un o’n 
hymgyrchoedd – helpwch ni i 

ymladd gwahaniaethu, taclo 
anghydraddoldeb a chael 
bargen well ar gyfer pobl sy’n 
cael eu heffeithio gan ganser.

Rhowch eich amser Dewch 
yn wirfoddolwr – Rhowch 
ychydig o’ch amser a’ch egni i 
wneud gwahaniaeth i eraill, a 
chyfarfod ffrindiau newydd ar 
yr un pryd.

Codwch arian Beth am 
gynnal bore coffi, cynnal 
casgliad stryd neu drefnu eich 
digwyddiad noddedig eich 
hun.

Cyfrannwch Rhowch arian 
- boed hynny trwy gyfraniad 
lwmp swm, sefydlu debyd 
uniongyrchol, cyfrannu trwy 
eich cyflog neu adael swm yn 
eich ewyllys, fe ddefnyddiwn 
bob ceiniog i helpu cefnogi 
pobl sy’n cael eu heffeithio 
gan ganser.

Gallwch ddarganfod mwy 
am yr holl gyfleoedd hyn yn 
be.macmillan.org.uk
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British Association 
for Counselling and 
Psychotherapy (BACP)  
BACP House, 15 St John’s 
Business Park, Lutterworth 
LE17 4HB
Ffôn	01455 883300
Ebost bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk 
Mae’n ceisio hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o gwnsela 
a chynyddu faint sydd ar 
gael. Gall atgyfeirio pobl at 
gwnsler lleol ac mae yna restr 
y gellir ei chwilio ar ei wefan. 
Gall hefyd ddarparu taflen 
wybodaeth ar gyfer y rheiny 
sydd eisiau help.

Carers UK 
20 Great Dover Street,  
London SE1 4LX
Ffôn 020 7378 4999
Carers line 0808 808 7777 
(Mer a Iau, 10am–12pm
a 2–4pm)
Ebost info@carersuk.org 
www.carersuk.org 
Cynnig gwybodaeth a 
chymorth i ofalwyr. Gall 
roi pobl mewn cysylltiad â 
grwpiau cymorth ar gyfer 

gofalwyr yn eu hardal. 
Mae ganddynt swyddfeydd 
cenedlaethol ar gyfer yr Alban, 
Cymru a Gogledd Iwerddon: 

Carers Scotland 
The Cottage, 21 Pearce Street, 
Glasgow G51 3UT
Ffôn 0141 445 3070
Ebost info@carerscotland.org 
www.carerscotland.org 

Carers Wales 
River House, Ynsbridge Court, 
Gwaelod-y-Garth,  
Cardiff CF15 9SS
Ffôn 029 2081 1370
Ebost info@carerswales.org 
www.carerswales.org

Carers Northern Ireland 
58 Howard Street,  
Belfast BT1 6PJ
Ffôn 028 9043 9843
Ebost info@carersni.org 
www.carersni.org

Cyngor Ar Bopeth
Gellir dod o hyd i fanylion 
cyswllt eich swyddfa leol yn y 
llyfr ffôn neu yn
citizensadvice.org.uk

Sefydliadau defnyddiol eraill
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Ebost info@lgfb.co.uk 
www.lookgoodfeelbetter.
co.uk 
Gwasanaeth cymorth canser 
am ddim i ferched sy’n byw 
gyda chanser. Mae’n cynnal 
gweithdai gofal croen a cholur 
am ddim i helpu taclo sgil-
effeithiau gweledol canser, ac 
yn ei dro, yn cynyddu hyder a 
lles. 

Sefydliadau canser a 
chymorth cyffredinol

Cancer Black Care 
79 Acton Lane,  
London NW10 8UT
Ffôn 020 8961 4151 
(Mon–Fri, 9.30am–4.30pm)
Ebost 
info@cancerblackcare.org 
www.cancerblackcare.org 
Mae’n cynnig ystod o 
wybodaeth a chymorth ar 
gyfer pobl o gymunedau 
ethnig sydd wedi cael eu 
heffeithio gan ganser.

CLIC Sargent: caring for 
children with cancer
Griffin House,  
161 Hammersmith Road,  
London W6 8SG

Gallwch ddod o hyd i gyngor 
ar gyfer y DU arlein, mewn 
ystod o ieithoedd ac ar gyfer 
bob gwlad yn y DU yn 
adviceguide.org.uk
Mae Cyngor Ar Bopeth yn 
darparu cyngor cyfrinachol, 
annibynnol am ddim ar 
amrywiaeth o faterion gan 
gynnwys rhai ariannol, 
cyfreithiol, tai a gwaith.

Daisy Network
PO Box 183, Rossendale 
BB4 6WZ
Ffôn	0845 122 8616
Ebost 
daisy@daisynetwork.org.uk 
www.daisynetwork.org.uk 
Grwp cymorth ar gyfer 
merched sy’n dioddef o 
ddiwedd cynnar i’r mislif, 
sy’n cael ei redeg gan 
wirfoddolwyr sydd wedi 
dioddef ohono eu hunain. 
Mae’n darparu rhwydwaith 
cymorth rhanbarthol a 
chenedlaethol, gwybodaeth a 
chyngor.

Look	Good…Feel	Better
West Hill House, 32 West Hill, 
Epsom, Surrey KT19 8JD
Ffôn 01372 747500
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Ffôn 020 8752 2800
Ebost info@clicsargent.org.uk
Child Cancer Helpline 
0800 197 0068  
(Llun-Gwe, 9am–5pm) 
Ebost 
helpline@clicsargent.org.uk
www.clicsargent.org.uk 
Mae’n darparu ystod o 
gymorth i blant gyda chanser 
ac i’w teuluoedd a’u gofalwyr 
- yn ystod ac ar ôl triniaeth, yn 
yr ysbyty ac yn y cartref. 

Irish Cancer Society 
43–45 Northumberland Road, 
Dublin 4, Ireland 
Llinell help 
1800 200 700 (Llun - Iau, 
9am–7pm, Gwe 9am–5pm) 
Ebost helpline@irishcancer.ie  
www.cancer.ie 
Mae’n rhedeg unig linell help 
canser rhadffôn Iwerddon, 
sydd â nyrsys cymwys mewn 
gofal canser yn gweithio 
iddynt.

Maggie’s Centres 
The Stables, Western General 
Hospital, Crewe Road South, 
Edinburgh EH4 2XU
Ffôn 0131 537 3131
Ebost 

enquiries@maggiescentres.org
www.maggiescentres.org 
Mae’n ceisio helpu pobl 
gyda chanser fod mor iach 
yn eu meddyliau a’u cyrff 
ag sy’n bosibl a’u galluogi 
i wneud eu cyfraniad eu 
hunain i’w triniaeth feddygol 
a’u gwellhad. Mae’r cymorth 
wedi’i ddylunio i roi’r arfau 
mae pobl eu hangen i 
ymdopi â’r aflonyddwch mawr 
mae canser yn ei achosi 
yn eu bywydau. Mae’r holl 
wasanaethau am ddim.

Marie Curie Cancer Care 
89 Albert Embankment, 
London SE1 7TP
Ffôn	020 7599 7777 (Lloegr)
 0131 456 3700 (Yr Alban)
 01495 740827 (Cymru)
 028 9088 2060 (GI)      
Ebost info@mariecurie.org.uk 
www.mariecurie.org.uk 
Mae nyrsys Marie Curie yn 
darparu gofal ymarferol am 
ddim i bobl gyda chanser 
yn eu cartrefi eu hunain, 24 
awr y dydd, 365 diwrnod o’r 
flwyddyn. Mae yna hosbisau 
Marie Curie ar draws y DU.
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Tak Tent Cancer Support
Flat 5, 30 Shelley Court, 
Gartnavel Complex,  
Glasgow G12 0YN 
Ffôn 0141 211 0122
Ebost taktent4u@gmail.com 
www.taktent.org 
Mae’n cynnig gwybodaeth 
a chymorth ar gyfer cleifion 
canser, teuluoedd, ffrindiau a 
gweithwyr iechyd cyffredinol. 
Mae’n rhedeg rhwydwaith o 
grwpiau cymorth ar draws 
yr Alban, gan gyfarfod bob 
mis gyda’r nos. Mae hefyd yn 
darparu cwnsela a therapïau 
cyflenwol.

Teenage Cancer Trust 
3rd Floor, 93 Warren Street, 
London W1T 3EZ
Ffôn 020 7612 0370
Ebost 
tct@teenagecancertrust.org 
www.teenagecancertrust.
org 
Mae’n ariannu ac yn trefnu 
cymorth a gwybodaeth ar 
gyfer pobl ifanc â chanser, 
eu teuluoedd, ysgolion a 
gweithwyr iechyd proffesiynol. 
Mae’n sefydlu unedau 
Teenage Cancer Trust  
pwrpasol ac yn ymgyrchu am 

wasanaethau gwell ar gyfer 
pobl ifanc â chanser.

Tenovus   
43 The Parade,  
Cardiff CF24 3AB  
Llinell help rhadffôn 
0808 808 1010 (Llun–Gwe, 
9am–4.30pm heblaw Mer pm) 
Ffôn	029 2048 2000
Ebost from the website
www.tenovus.com Mae’n 
ariannu gofal cleifion, cwnsela 
a llinell help canser rhadffôn. 
Mae’n cynnig cymorth, 
gwybodaeth a chwnsela i 
unrhyw sy’n cael eu heffeithio 
gan ganser.

The Ulster Cancer 
Foundation
40–42 Eglantine Avenue, 
Belfast BT9 6DX
Llinell help rhadffôn 
0800 783 3339
Ffôn 028 9066 3281
Ebost 
infocis@ulstercancer.org
www.ulstercancer.org
Mae’n cynnig gwasanaeth 
ffôn a galw mewn am ddim, 
lle mae gwybodaeth ar gael 
ar holl agweddau canser. 
Darperir y gwasanaeth gan 
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nyrsys arbenigol gyda phrofiad 
o ofal canser.

Sefydliadau ariannol 

Independent	Financial	
Advisers	Promotion	(IFAP)
2nd Floor, 117 Farringdon 
Road, London EC1R 3BX
Llinell boeth defnyddwyr 
0800 085 3250
Ebost 
ifacontact@unbiased.co.uk
www.unbiased.co.uk
Mae’n helpu pobl chwilio 
am fanylion cynghorwyr 
ariannol annibynnol lleol 
sy’n aelodau trwy’r llinell 
defnyddwyr a’r chwiliadau 
arlein yn unbiased.co.uk a 
moneymadeclear.fsa. 
gov.uk

Personal	Finance	Society	–	 
‘Find	an	Adviser’	service 
42–48 High Road, South 
Woodford, London E18 2JP  
Ffôn 020 8530 0852 
Ebost info@findanadviser.org
www.findanadviser.org 
Corff proffesiynol mwyaf y DU 
ar gyfer cynghorwyr ariannol 
unigol. Defnyddiwch y wefan 

‘Find an Adviser’ i ddod o hyd 
i gynghorwyr ariannol cymwys 
yn eich ardal.

Adnoddau 
pellach
Tapiau Sain a CDs

Mae ein deunyddiau sain o 
ansawdd uchel (yn seiliedig 
ar ein ystod o lyfrynnau) yn 
cynnwys gwybodaeth am 
fathau o ganser a gwahanol 
driniaethau. Maent hefyd 
yn rhoi cyngor am fyw gyda 
chanser.

Er mwyn archebu eich CD 
neu dâp sain am ddim ewch 
i be.macmillan.org.uk neu 
ffoniwch 0808 808 00 00.

Gwefannau defnyddiol

Mae llawer o wybodaeth am 
ganser ar gael ar y rhyngrwyd. 
Mae rhai gwefannau yn wych, 
mae eraill yn gamarweiniol 
neu gyda hen wybodaeth. 
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Mae doctoriaid yn credu bod 
y safleoedd a restrir yma gyda 
gwybodaeth gywir ac yn cael 
eu diweddaru’n rheolaidd:

Cymorth Canser Macmillan 
www.macmillan.org.uk 
Gellir darganfod mwy am fyw 
gydag effeithiau ymarferol, 
emosiynol ac ariannol canser.

Mae ein gwefan yn cynnwys 
gwybodaeth arbenigol, gywir 
a diweddaraf ar ganser a’i 
driniaeth, gan gynnwys:
• ein 80+ o lyfrynnau a 

300+ o daflenni ffeithiau 
a C ac A canser

• sut gall Macmillan helpu, y 
gwasanaethau a gynigwn 
a lle i gael cymorth

• sut i gysylltu â’n 
arbenigwyr cymorth 
canser, gan gynnwys 
ffurflen e-bost ar gyfer 
anfon eich cwestiynau

• chwiliad grwpiau cymorth 
canser, cysylltiadau â 
sefydliadau canser eraill a 
chyfeirlyfr o ddeunyddiau 
gwybodaeth

• cymuned arlein enfawr o 
bobl sy’n cael eu heffeithio 
gan ganser yn rhannu 
eu profiadau, cyngor a 
chymorth.

www.cancer.gov (National 
Cancer Institute – National 
Institute of Health – USA)
Gwybodaeth ar ganser a 
thriniaethau.

www.cancer.org (American 
Cancer Society – USA)
Prif ffynhonnell gwybodaeth 
canser yn UDA.

www.cancerbuddies 
network.org  
(Cancer Buddies Network)
Grwp cymorth arlein ar gyfer 
unrhyw un mae canser yn 
effeithio arnynt.

www.cancerhelp.org.uk 
(Cancer Research UK)
Gwybodaeth cleifion ar bob 
math o ganser a gyda chronfa 
ddata treialon clinigol.

www.healthtalkonline.org 
Gwybodaeth am rai canserau, 
gyda chlipiau fideo o bobl 
yn siarad am eu profiadau 
canser.
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www.intelihealth.com 
(gwybodaeth cyffuriau 
a meddygol)Hawdd i’w 
ddefnyddio a dim jargon 
meddygol. Mae yna daflenni 
gwybodaeth i gleifion y gellir 
eu hargraffu.

www.library.nhs.uk/cancer 
(Llyfrgell Arbenigol Canser 
GIG)
Mae’r wefan hon yn darparu 
cysylltiadau i’r ymchwil a 
thystiolaeth ddiweddaraf ar 
gyfer canser. Wedi ei anelu at 
weithwyr iechyd proffesiynol.

www.nhsdirect.nhs.uk  
(NHS Direct Online)
Safle gwybodaeth iechyd GIG 
ar gyfer Lloegr - ymdrin â holl 
agweddau iechyd, salwch a 
thriniaethau.

www.nhsdirect.wales.nhs.
uk (Galw Iechyd Cymru)

www.nhs24.com  
(NHS 24 yn yr Alban)

www.riprap.org.uk (Riprap)
Gwefan a ddatblygwyd yn 
arbennig ar gyfer pobl ifanc 
sydd â rhiant gyda chanser.



91

Deall chemotherapi

Eich chemotherapi

Enw cyffur Sut i’w 
gymryd (pigiad, 

hylif, tabled)

Dôs Pa mor aml

Pe bai problemau cysylltwch â:

(Oriau swyddfa):       (Amseroedd eraill):

Dwedwch wrth eich doctor neu nyrs os...

Nifer o gyrsiau a drefnwyd:

Dyddiadau:

Bydd y driniaeth yn cael ei adolygu ar:

Nodiadau:
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Chemotherapi – cwestiynau 
y gallech eu gofyn

Bydd y cwestiynau mwyaf priodol yn amrywio gan 
ddibynnu ar gam eich diagnosis a thriniaeth.

Fydd y trefniadau yn wahanol y tro nesaf y deuaf i’r clinig?

Pa mor hir fydd y driniaeth yn ei gymryd?

Pa gyfleusterau sydd yna?

Pa brofion fydda i’n eu cael?

Beth fyddant yn ei olygu? Fyddan nhw’n brifo?

Beth ydi enw’r driniaeth?

Beth mae’r driniaeth yn ei olygu?
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Sut fydd o’n gwneud i mi deimlo?

Oes yna unrhyw ddewisiadau eraill?

Fydd o’n effeithio ar fy ffrwythlondeb?

Beth yw’r sgil-effeithiau tebygol?

Pa mor hir fyddan nhw’n para?

Pa mor aml fydd raid i mi ddod i’r ysbyty neu’r clinig?

Beth fedra’i wneud i helpu fy hun?

Oes yna unrhyw beth y dylwn i osgoi?

Gyda phwy arall y galla i gysylltu am help a chyngor?
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Sut gallai effeithio ar fy mywyd bob dydd, megis pethau 
ymarferol, arian, rhyw, etc?

A ellir amseru triniaeth er mwyn caniatáu i mi fynd ar fy 
ngwyliau neu i fynychu digwyddiad arbennig?

Beth sy’n digwydd pan fydd y driniaeth wedi gorffen?

Unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych:



Ymwrthodiad 
Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwn yn gywir ond ni 

ddylid dibynnu arno i adlewyrchu cyflwr cyfredol ymchwil meddygol, sy’n newid yn gyson. 

Os ydych yn bryderus am eich iechyd, dylech gysylltu â doctor. Ni all Macmillan fod yn 

gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod sy’n deillio o unrhyw gamgymeriad yn yr wybodaeth 

yma na gwybodaeth trydydd parti fel gwybodaeth ar wefannau rydym yn gysylltiedig â 

nhw. Mae gennym straeon go iawn yn ein holl erthyglau. Mae rhai lluniau o fodelau.

Diolch 
Mae’r llyfryn hwn wedi cael ei ysgrifennu, ei adolygu a’i olygu gan nyrsys datblygu 

gwybodaeth a thîm golygyddol Cymorth Canser Macmillan. Mae wedi cael ei gymeradwyo 

gan ein golygydd meddygol, Dr Terry Priestman, Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol. 

Gyda diolch i Dr N S A Stuart, Athro Astudiaethau Canser; Ms Cathy Hutchison, Nyrs 

Ymgynghorol Canser; a’r cleifion a fu’n adolygu.
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Ymholiadau cyffredinol 020 7840 7840
Cwestiynau am fyw â chanser?
Galwch am ddim ar 0808 808 00 00
(Llun - Gwe 9am–8pm)

Fel arall, ewch i macmillan.org.uk
Trwm eich clyw? Defnyddiwch ffôn testun 0808 
808 0121, neu Text Relay.
Ddim yn siarad Saesneg? Mae cyfieithwyr ar 
gael.

© Cymorth Canser Macmillan, 2010. 12fed rhifyn MAC11619
Cymorth Canser Macmillan, elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (261017), 
Yr Alban (SC039907) ac Ynys Manaw (604).

Mae Cymorth Canser Macmillan yn 
gwella bywydau pobl sy’n cael eu 
heffeithio gan ganser. Ry’n ni’n 
darparu cymorth ymarferol, 
meddygol, emosiynol ac ariannol ac 
yn pwyso am well gofal canser. 
 
Bydd un o bob tri ohonom yn cael  
canser. Mae dwy filiwn ohonom yn 
byw gydag o. Mae canser yn effeithio 
arnom oll. Gallwn oll helpu. Ni yw  
Macmillan.

Mae’r papur hwn wedi’i ailgylchu – ailgylchwch

Adolygiad nesaf wedi’i gynllunio ar gyfer 2011
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