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‘I lawer o bobl, mae cemotherapi 
yn dipyn o sioc. I mi, roeddwn i'n 
falch o weld pob rownd gan ei 
fod yn fy helpu i deimlo'n fwy fel 
fi fy hun unwaith eto.’
Kate, a gafodd ddiagnosis o lymffoma Hodgkin ym mis Gorffennaf 2014
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Ynglŷn â’r llyfryn hwn
Mae'r llyfryn hwn yn ymwneud â cemotherapi, 
sy'n driniaeth am ganser. Rydym yn esbonio sut 
mae cemotherapi yn gweithio a sut mae'n cael 
ei roi. Mae gwybodaeth hefyd am sgîl-effeithiau 
cyffredin, sut mae modd eu trin a beth allwch ei 
wneud i'w rheoli.

Bydd eich doctor canser neu nyrs arbenigol yn siarad gyda chi am 
y cemotherapi a argymhellir ar gyfer eich sefyllfa ac ateb unrhyw 
gwestiynau sydd gennych.

Mae gennym fwy o wybodaeth am gyffuriau cemotherapi 
penodol a sawl cyfuniad o gyffuriau a ddefnyddir yn gyffredin. 
Os hoffech gael rhywfaint o'r wybodaeth yma, cysylltwch â ni neu 
lawrlwythwch y wybodaeth o'n gwefan yn macmillan.org.uk

Yn y llyfryn hwn, rydym wedi cynnwys dyfyniadau gan bobl sydd 
wedi cael cemotherapi, a allai fod o fudd i chi. Maent gan bobl 
sydd wedi dewis rhannu eu profiad ar ein gwefan gymunedol 
ar-lein community.macmillan.org.uk Mae rhai enwau wedi eu 
newid. Mae rhai dyfyniadau gan Kate, sydd ar flaen y llyfryn hwn. 
Mae wedi dewis rhannu ei stori gyda ni.

Ynglŷn â’r llyfryn hwn
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I ddarganfod mwy

Os hoffech drafod yr wybodaeth yn y llyfryn hwn, ffoniwch y 
Llinell Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00, dydd 
Llun i ddydd Gwener, 9am–8pm. Os ydych yn drwm eich clyw, 
gallwch ddefnyddio ffôn testun 0808 808 0121, neu Text Relay. 
Ar gyfer y sawl nad ydynt yn siarad Saesneg, mae cyfieithwyr ar 
gael. Neu ewch i macmillan.org.uk 

Trowch i dudalennau 111-115 am gyfeiriadau a gwefannau 
defnyddiol. Mae tabl defnyddiol ar dudalen 116-117 lle gallwch 
wneud nodiadau am eich triniaeth cemotherapi chi. Hefyd mae 
rhestr o gwestiynau y byddwch o bosib am holi eich doctor canser 
neu nyrs arbenigol ar dudalen 118–119. 

Mae gan Macmillan ap hawdd i'w ddefnyddio o'r enw My 
Organiser y gallwch ei lawrlwytho am ddim ar eich ffôn symudol 
o'r Apple App Store neu Google Play. Gall hwn eich helpu i 
drefnu a chofnodi pethau sy'n bwysig i chi. Mae'n eich helpu i 
gofio pryd mae apwyntiadau, pryd i gymryd meddyginiaeth a'ch 
cysylltu â gwybodaeth a chefnogaeth i'ch helpu trwy'ch triniaeth. 

Os ydych chi’n credu bod y llyfryn hwn yn ddefnyddiol, beth am 
ei basio ymlaen i’ch teulu a’ch ffrindiau. Efallai byddan nhw hefyd 
eisiau gwybodaeth i’w helpu i’ch cefnogi. Mae gennym hefyd 
wefan o'r enw The Source sydd â sylwadau a chyngor oddi wrth 
bobl sydd wedi cael canser neu wedi cael eu heffeithio mewn 
rhyw ffordd (source.macmillan.org.uk). Gall teulu a ffrindiau 
ddod o hyd i wybodaeth werthfawr i'w helpu i wybod beth i'w 
ddweud neu beth i'w wneud pan fod rhywun sy'n agos iddynt â 
chanser. Gallwch hefyd rannu eich awgrymiadau eich hun.



Cynnwys 5

Cynnwys

Beth yw cemotherapi?   5

Cael cemotherapi  19

Sgîl-effeithiau cemotherapi   47

Bywyd yn ystod cemotherapi  85

Ar ôl triniaeth 97

Mwy o wybodaeth 105





Beth yw 
cemotherapi?
Beth yw canser?         6

Cemotherapi         9

Sut mae cyffuriau cemotherapi yn gweithio    11

Pryd caiff cemotherapi ei ddefnyddio     13

Cynllunio cemotherapi       14



8 Deall cemotherapi

Beth yw canser?

I ddeall sut mae cemotherapi yn trin canser, mae'n helpu gwybod 
beth yw canser.

Mae canser yn cychwyn mewn celloedd yn eich corff. Celloedd 
yw'r blociau adeiladu bychain sy'n ffurfio'r organau a meinwe 
yn ein cyrff. Maent yn rhannu o dan reolaeth i wneud celloedd 
newydd. Dyna sut mae ein cyrff yn tyfu, yn gwella ac yn trwsio'i 
hun. Mae celloedd yn cael negeseuon gan y corff sy'n dweud 
wrthynt pa bryd i rannu a thyfu, a pha bryd i roi'r gorau i dyfu. Os 
na fydd angen pellach am gell neu os na ellir ei thrwsio, mae'n 
cael neges i roi'r gorau i weithio a bydd yn marw.

Mae canser yn datblygu pan fydd ffordd arferol celloedd o 
weithio'n mynd o chwith ac mae'r gell yn mynd yn annormal. 
Mae'r gell annormal yn parhau i rannu, gan wneud mwy a mwy 
o gelloedd annormal. Yn y diwedd bydd y rhain yn ffurfio lwmp 
(tiwmor). Nid yw pob lwmp yn ganser. Gall meddygon ddweud 
a yw lwmp yn ganser drwy gymryd sampl bychan o feinwe neu 
gelloedd ohono. Yr enw ar hyn yw biopsi. Mae'r meddygon yn 
archwilio'r sampl o dan ficrosgop i chwilio am gelloedd canser.

Normal cells Cells forming a tumourCelloedd normal Celloedd yn ffurfio tiwmor
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Gall lwmp nad yw'n ganser (anfalaen) dyfu ond ni all ledaenu i 
unrhyw ran arall o'r corff. Ni fydd yn achosi problemau fel arfer 
oni bai ei fod yn pwyso yn erbyn organau cyfagos.

Gall lwmp sy'n ganser (malaen) dyfu i mewn i feinwe cyfagos. 
Weithiau, bydd celloedd canser yn ymledu o ble dechreuodd y 
canser gyntaf (y safle cychwynnol) i rannau eraill o'r corff. Gallant 
deithio drwy'r gwaed neu'r system lymffatig (gweler isod). 

Pan fydd y celloedd yn cyrraedd rhan arall o'r corff, gallant 
ddechrau tyfu a ffurfio tiwmor arall. Gelwir hyn yn ganser 
eilaidd neu'n metastasis.

Y system lymffatig

Mae'r system lymffatig yn helpu i'n hamddiffyn rhag heintiau a 
chlefydau. Mae hefyd yn gwagio hylif lymff o feinweoedd y corff 
cyn ei ddychwelyd i'r gwaed. Mae’r system lymffatig yn cynnwys 
organau fel mêr yr esgyrn, y thymws, a'r ddueg. Mae ganddo 
hefyd diwbiau mân a elwir yn wythiennau lymff sy'n cysylltu â 
grwpiau o nodau lymff ym mhob rhan o'r corff. 

Mae nodau lymff (a elwir hefyd yn chwarennau lymff) yn fach ac 
mae eu siâp yn debyg i ffeuen. Maent yn hidlo bacteria (germau) 
a chlefydau o'r hylif lymffatig. 
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Un o'r lleoedd cyntaf y gallai canser ledu iddo yw'r nodau lymff 
gerllaw. Efallai y tynnir rhai nodau lymff yn ystod llawdriniaeth. 
Os ydynt yn cynnwys celloedd canser, efallai bydd eich doctor yn 
siarad â chi am gael triniaeth bellach gyda cemotherapi er mwyn 
helpu i leihau'r risg o ganser yn dod yn ôl.

Y system lymffatig

Neck (cervical)
lymph nodes

Armpit
(axillary)

lymph nodes

Spleen

Thymus

Diaphragm

Groin
(inguinal)
lymph nodes

Thymws

Diaffram

Gwerddyr

Y ddueg

Cesail
(ategol)

(gwerddyrol)
nodau lymff

Gwddf (gyddfol)
nodau lymff

nodau lymff
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Cemotherapi

Mae cemotherapi yn defnyddio cyffuriau gwrth-ganser (cytotocsig) 
i ddinistrio celloedd canser. Mae cytotocsig yn golygu tocsig i 
gelloedd. Mae cyffuriau cemotherapi yn tarfu ar y ffordd mae 
celloedd canser yn tyfu ac yn rhannu ond maen nhw hefyd yn 
effeithio ar gelloedd normal. 

Weithiau caiff cemotherapi ei ddefnyddio ar ben ei hun i drin 
rhai mathau o ganser. Ond yn aml bydd yn cael ei ddefnyddio 
gyda thriniaethau eraill fel llawdriniaeth, radiotherapi, therapi 
hormonaidd, neu gyffuriau gwrth ganser eraill fel therapïau 
wedi'u targedu (neu fiolegol).

‘I lawer o bobl mae'r gair 'chemo' bron  
mor ddychrynllyd â chanser, ond dim ond 
meddyginiaeth ydi o.  
Cefais dri chylch o chemo, gan gynnwys 
Cisplatin, ac er nad oedd o'n hwyl, doedd o 
ddim yn annioddefol chwaith. Y prif bethau 
dwi'n cofio ydi faint oeddwn i wedi syrffedu a 
fy mod wedi blino.’

Mark
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Mae gennym wybodaeth am gyffuriau cemotherapi 
unigol, cyfuniad o gyffuriau cemotherapi a 

chyffuriau therapi wedi'u targedu'n unigol. Ffoniwch ni ar 
0808 808 00 00 i archebu copïau am ddim.

Cyffuriau cemotherapi

Nid yw pob canser yn cael ei drin â'r un cyffuriau cemotherapi 
neu yn yr un ffordd. Mae nifer o wahanol fathau o gyffuriau 
cemotherapi ac mae cyffuriau newydd yn cael eu datblygu drwy'r 
amser.

Bydd y gwaith ymchwil sydd eisoes wedi'i gyflawni yn helpu eich 
arbenigwr canser benderfynu ar y cyffuriau mwyaf effeithiol i drin 
y math o ganser sydd gennych chi. Efallai byddwch yn cael un 
cyffur neu gyfuniad o wahanol gyffuriau. 

Cyffuriau gwrth ganser eraill

Mae cyffuriau gwrth ganser eraill yn cael eu defnyddio i drin 
canser ond nid ydynt yn cael eu galw yn gyffuriau chemotherapi 
fel arfer. Er enghraifft, mae cyffuriau diweddarach a elwir yn 
driniaethau wedi'u targedu (biolegol) yn cael eu cyfeirio at 
rannau penodol o'r celloedd canser ac yn gweithio'n wahanol i 
gemotherapi. Gellir rhoi'r cyffuriau hyn ar ben ei hunain neu ar y 
cyd â chyffuriau cemotherapi. 
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Sut mae cyffuriau 
cemotherapi yn gweithio

Mae cyffuriau cemotherapi yn gweithio drwy stopio celloedd 
canser rhag atgynhyrchu. Mae gwahanol gyffuriau yn effeithio ar 
y celloedd canser mewn gwahanol ffyrdd. Pan gaiff cyfuniad o 
gyffuriau ei ddefnyddio, mae pob cyffur wedi'i ddewis oherwydd 
ei wahanol effeithiau.

Mae'r rhan fwyaf o gyffuriau cemotherapi yn cael eu cludo yn y 
gwaed. Mae hyn yn golygu y gallant gyrraedd celloedd canser 
unrhyw le yn y corff. Ond gellir rhoi cemotherapi mewn gwahanol 
ffyrdd (gweler tudalen 27). Mae'n dibynnu ar y math o ganser sy'n 
cael ei drin a'r cyffuriau cemotherapi sy'n cael eu defnyddio.

Mae cyffuriau cemotherapi yn effeithio ar rai celloedd iach 
hefyd. Mae celloedd iach fel arfer yn gallu gwella o'r difrod mae 
cemotherapi yn ei achosi, ond nid yw celloedd canser yn gallu 
adfer ac yn y pen draw maent yn marw.

Sgîl-effeithiau

Gall effaith rhai cyffuriau cemotherapi ar gelloedd iach eich 
corff achosi sgîl-effeithiau. Bydd y rhan fwyaf o sgîl-effeithiau'n 
diflannu pan fydd y driniaeth wedi dod i ben.

Mae celloedd iach mewn rhai rhannau o'r corff, fel mêr esgyrn 
(sy'n creu celloedd gwaed) a'r system dreulio, yn fwy sensitif i 
gyffuriau chemotherapi. Dyna pam fod rhai sgîl-effeithiau, fel risg 
o haint neu deimlo'n sâl, yn fwy cyffredin. Mae gwybodaeth am 
sgîl-effeithiau a sut mae eu lleihau a'u rheoli ar dudalen 48–83.
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Monitro effeithiau canser 

Yn ystod y driniaeth, efallai bydd eich doctor canser yn awyddus i 
wybod sut mae'r canser yn ymateb i'r cyffuriau cemotherapi. Mae 
ffyrdd gwahanol o wneud hyn.

 • Os bydd modd teimlo neu weld canser, bydd eich doctor yn 
gallu dweud os yw'r cemotherapi yn cael effaith arno drwy 
gynnal archwiliad corfforol.

 • Os bydd modd gweld y canser ar sgan, efallai byddwch yn cael 
sgan arall ar ôl rhywfaint o driniaethau cemotherapi i weld a 
yw'r canser yn mynd yn llai. Os ydych chi'n cael cemotherapi 
i leihau'r risg y bydd y canser yn dychwelyd ar ôl llawdriniaeth 
(cemotherapi cynorthwyol), fel arfer ni fyddwch angen sgan i 
weld os yw'n gweithio.

 • Gyda rhai mathau o ganser, mae modd defnyddio profion 
gwaed i weld a yw'r driniaeth yn gweithio. Mae'r mathau hyn o 
ganser yn rhyddhau proteinau yn y gwaed (a elwir yn farcwyr 
tiwmor) a gellir eu mesur gyda phrawf gwaed. Os yw nifer 
y marcwyr tiwmor yn gostwng, fel arfer mae'n golygu bod y 
cemotherapi yn gweithio. 

Os yw'r canlyniadau'n dangos nad yw'r canser wedi ymateb yn 
ddigon da, efallai bydd eich doctor yn penderfynu rhoi cyffuriau 
cemotherapi gwahanol i chi.
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Pryd caiff cemotherapi  
ei ddefnyddio

Bydd cael cemotherapi yn dibynnu ar wahanol ffactorau. Mae'r 
rhain yn cynnwys y math o ganser sydd gennych, y risg y bydd yn 
dychwelyd, a yw wedi lledaenu a'ch iechyd cyffredinol.

Gellir rhoi cemotherapi: 

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

 • cyn llawdriniaeth neu radiotherapi i leihau canser  
(a elwir yn gemotherapi neo-gynorthwyol)

 • ar ôl llawdriniaeth neu radiotherapi i leihau'r risg y bydd y 
canser yn dychwelyd drwy drin unrhyw gelloedd sydd ar ôl  
(a elwir yn gemotherapi cynorthwyol).

 • ar yr un pryd â radiotherapi i wneud iddo weithio yn well  
(a elwir yn cemoymbelydredd)

 • i drin canser sydd wedi lledu i rannau cyfagos  
(wedi datblygu'n lleol) neu i rannau eraill o'r corff (datblygedig). 
Gallai hyn drin rhai mathau o ganser, ond fel arfer, y nod 
yw lleihau a rheoli'r canser i geisio ymestyn oes rhywun, ac i 
liniaru'r symptomau. Gelwir cemotherapi i liniaru symptomau yn 
gemotherapi lliniarol.

Bydd eich doctor canser neu'ch nyrs cemotherapi arbenigol yn 
esbonio pam fod chemotherapi yn cael ei awgrymu i chi. Gallwch 
ddarllen mwy am hyn yn ein hadran 'Cynllunio Cemotherapi' 
(gweler tudalennau 14–17).
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Cynllunio Cemotherapi

Eich meddyg canser (oncolegydd) fydd yn cynllunio eich triniaeth, 
mae'n arbenigo mewn trin pobl gan ddefnyddio cemotherapi a 
chyffuriau gwrth ganser eraill. Bydd gweithwyr iechyd proffesiynol 
eraill yn gofalu amdanoch hefyd. Efallai y cewch eich cyflwyno 
i nyrs cemotherapi arbenigol a fferyllydd a fydd yn rhoi 
gwybodaeth a chefnogaeth i chi.

Bydd eich doctor canser neu'ch nyrs arbenigol yn esbonio nodau 
eich cemotherapi, y sgîl-effeithiau posibl, a'r manteision a'r 
anfanteision i chi.

Rhoi eich caniatâd

Cyn i chi gael unrhyw driniaeth, bydd eich doctor canser neu nyrs 
arbenigol yn esbonio ei nodau. Byddant yn gofyn i chi lofnodi 
ffurflen yn dweud eich bod yn rhoi eich caniatâd (cydsyniad) i 
staff yr ysbyty roi’r driniaeth i chi. Ni ellir rhoi unrhyw driniaeth 
feddygol heb eich caniatâd, a chyn y gofynnir i chi lofnodi’r 
ffurflen, dylech gael gwybodaeth lawn ynglŷn â:

 • math a maint y driniaeth

 • y manteision a’r anfanteision

 • unrhyw risgiau neu sgîl-effeithiau sylweddol

 • unrhyw driniaethau eraill a allai fod ar gael.

Os nad ydych yn deall yr hyn a ddywedwyd wrthych, gadewch 
i’r staff wybod ar unwaith, fel y gallant egluro unwaith eto. Mae 
rhai triniaethau canser yn gymhleth, felly nid yw’n anarferol bod 
angen eglurhad fwy nag unwaith. 
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Mae’n syniad da mynd â ffrind neu berthynas gyda chi pan fydd y 
driniaeth yn cael ei hegluro, i’ch helpu i gofio’r drafodaeth. Efallai 
byddai’n ddefnyddiol i chi hefyd ysgrifennu rhestr o gwestiynau 
cyn eich apwyntiad. Gallwch ddefnyddio tudalennau 118–119 yng 
nghefn y llyfryn hwn i ysgrifennu'r cwestiynau rydych am ofyn.

Gallwch bob amser ofyn am fwy o amser os ydych yn teimlo na 
allwch wneud penderfyniad pan eglurir eich triniaeth i chi am y 
tro cyntaf.

Rydych hefyd yn rhydd i ddewis peidio â chael y driniaeth. Gall y 
staff egluro beth allai ddigwydd os nad ydych yn ei gael. Mae’n 
hanfodol eich bod yn dweud wrth ddoctor neu brif nyrs, fel y 
gallant gofnodi eich penderfyniad yn eich nodiadau meddygol. 
Does dim rhaid i chi roi rheswm dros beidio bod eisiau triniaeth, 
ond gall helpu drwy roi gwybod i’r staff am eich pryderon fel y 
gallant roi’r cyngor gorau i chi.

Mae gennym lyfryn o'r enw 'Making treatment decisions' a allai 
fod o fudd i chi. Ffoniwch ein harbenigwyr cymorth canser ar 
0808 808 00 00 i archebu copi am ddim.

‘Dw i'n gwybod bod gennym i gyd ddewis 
ynghylch derbyn 'chemo' ai peidio, ond rwy'n 
teimlo mewn gwirionedd nad oes yna unrhyw 
ddewis ond i geisio llusgo'n hun trwy hyn 
i geisio trechu'r peth afiach yma. Os oes 
unrhyw beth y galla i ei wneud i roi siawns i 
fi hun i ddod trwy hyn, yna dyna beth rwy'n 
mynd i wneud.’

Natty
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Ymchwil – treialon clinigol

Efallai y cynigir cemotherapi i chi fel rhan o dreialon ymchwil 
canser. Cynhelir y treialon hyn i geisio darganfod triniaethau 
newydd a gwell ar gyfer canser. Caiff treialon eu gwneud i brofi 
cyffuriau cemotherapi newydd neu gyffuriau cyfun newydd. Gall 
treialon hefyd edrych ar ffyrdd gwahanol o roi cemotherapi i'w 
wneud yn fwy effeithiol neu i leihau ei sgîl-effeithiau. 

Treialon yw'r unig ffordd ddibynadwy i ddarganfod os yw triniaeth 
cemotherapi gwahanol yn well na'r hyn sydd eisoes ar gael. Ond 
weithiau canfyddir yn ddiweddarach nad yw triniaethau gystal 
â thriniaethau sy'n bodoli eisoes, neu fod ganddynt fwy o sgîl-
effeithiau na manteision.

Os ydych yn ansicr ynghylch cymryd rhan mewn treial, fe all helpu 
i siarad gyda'ch doctor canser neu nyrs fel y gallant roi'r cyngor 
gorau i chi. Os byddwch yn penderfynnu peidio â chymryd rhan 
mewn treial, does dim rhaid i chi roi rheswm. Ni fydd newid yn 
y driniaeth a roddir i chi, ac fe gynigir y driniaeth safonol i chi ar 
gyfer eich sefyllfa.

Mae ein llyfryn, Understanding cancer research 
trials (clinical trials) yn disgrifio treialon clinigol yn 

fwy manwl. Neu gallwch ddarllen mwy am dreialon ar 
ein gwefan macmillan.org.uk/clinicaltrials
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Eich cwrs o gemotherapi 

Fel arfer, rhoddir cemotherapi fesul sawl sesiwn o driniaeth gyda 
chyfnodau gorffwys rhwng y sesiynau. Mae'r cyfnod gorffwys yn 
rhoi cyfle i'ch corff ddod at ei hun ar ôl y sgîl-effeithiau ac i nifer y 
celloedd yn eich gwaed ddychwelyd i normal.

Mae'r cemotherapi a'r cyfnod gorffwys yn rhan o gylch eich 
triniaeth. Bydd eich meddyg canser yn egluro sawl cylch y bydd 
ei angen arnoch i drin y canser. Ar ôl eich cylch cyntaf, bydd 
gennych well syniad er mwyn cynllunio ar ei gyfer, a faint fyddwch 
chi'n gallu neu ddim yn gallu ei wneud. Mae'n bosib y bydd cwrs 
cyfan o'ch holl gemotherapi yn cymryd sawl mis.

Mae pa mor aml rydych chi'n cael cemotherapi, sut y caiff ei roi, a 
pha mor hir bydd eich cwrs yn para yn dibynnu ar:

 • y math o ganser sydd gennych

 • y cyffuriau cemotherapi rydych chi'n eu cael, a sut mae'r canser 
yn ymateb i'r cyffuriau

 • sut mae'r sgîl-effeithiau'n effeithio arnoch. 

Weithiau, bydd eich triniaeth yn golygu cael cemotherapi mewn 
mwy nag un ffordd. Er enghraifft, efallai byddwch yn cael 
cemotherapi i mewn i wythïen (mewnwythiennol) a hefyd cymryd 
tabledi cemotherapi. 

Weithiau, rhoddir cemotherapi yn barhaus drwy bwmp arllwysiad 
(gweler tudalennau 37-39) am sawl diwrnod neu sawl wythnos. 
Os ydych chi'n cael cemotherapi ar ffurf tabledi neu gapsiwlau 
(gweler tudalennau 41–42), efallai byddwch yn eu cymryd bob 
dydd am sawl wythnos neu sawl mis cyn cael cyfnod gorffwys.
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Paratoi ar gyfer cemotherapi 

Gall cael gwybodaeth am y driniaeth cemotherapi a'i sgîl-
effeithiau eich helpu i fod yn drefnus a theimlo bod gennych fwy 
o reolaeth. Mae yna bethau y gallwch eu gwneud i'ch helpu i 
deimlo'n barod.

Paratoi

Eich ffrwythlondeb
Mae rhai cyffuriau cemotherapi yn effeithio ar ffrwythlondeb 
(sef y gallu i ddisgyn yn feichiog neu genhedlu plentyn). Os 
ydych yn pryderu am hyn, mae'n bwysig iawn eich bod yn siarad 
â'ch doctor canser cyn y driniaeth. Weithiau gellir cadw eich 
ffrwythlondeb trwy storio sberm neu wyau cyn i'r cemotherapi 
ddechrau (gweler tudalennau 79–81).

Cael wig
Os yw'r cyffuriau cemotherapi yn achosi colli gwallt neu deneuo'r 
gwallt, efallai y penderfynwch gael wig. Gallwch gael y wig wedi'i 
ffitio cyn i chi golli'ch gwallt. Gallwch wneud iddo weddu â'ch lliw 
a'ch steil chi (gweler tudalen 58).

Profion deintyddol
Efallai bydd eich doctor neu nyrs yn eich cynghori i fynd am brawf 
deintyddol cyn dechrau cemotherapi. Os yw eich dannedd neu 
ddannedd gosod mewn cyflwr da, mae hyn yn gostwng y risg o 
broblemau posibl gyda'ch ceg yn ystod y driniaeth.
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Cymryd cyffuriau, fitaminau neu ychwanegion eraill
Dywedwch wrth eich doctor canser am unrhyw gyffuriau ar 
bresgripsiwn cyffuriau dros y cownter, fitaminau neu ychwanegion 
rydych chi'n eu cymryd neu'n bwriadu eu cymryd. Mae'n bosib 
y bydd rhai fitaminau neu ychwanegion yn rhyngweithio gyda'r 
cyffuriau cemotherapi a gwneud y driniaeth yn llai effeithiol.

Gwaith neu addysg
Mae'n syniad da i siarad â'ch cyflogwr (gweler tudalen 92) neu'ch 
tiwtoriaid, fel y gallant wneud trefniadau i'ch helpu a threfnu 
amser i ffwrdd yn ystod y driniaeth.

Help yn y cartref
Mae chemotherapi yn eich gwneud yn flinedig felly efallai bydd 
angen help arnoch gyda'ch tasgau beunyddiol. Er bod gofyn 
am help yn gallu bod yn anodd, mae teulu a ffrindiau'n aml yn 
awyddus i wneud beth bynnag y gallant. Os ydych chi'n byw ar 
eich pen eich hun neu'n gofalu am rywun arall, gallwch ofyn am 
gael sgwrs â gweithiwr cymdeithasol yr ysbyty ynghylch cael help.

Help gyda phlant
Os oes gennych blant, efallai bydd angen help arnoch o ran 
danfon a chasglu eich plant o'r ysgol neu o glybiau. Fel arfer, gall 
teulu a ffrindiau drefnu rota i'ch helpu. Byddai'n ddefnyddiol hefyd 
cael rhywun y gallwch gysylltu â nhw ar fyr rybudd i ofalu am 
eich plant. Mae gennym ragor o wybodaeth am ofal plant os oes 
gennych ganser.

Mae gan ein gwefan The Source wybodaeth ar gyfer 
teulu a ffrindiau. Mae arni gyngor am beth i'w 

ddweud neu wneud i helpu pan fydd gan rywun annwyl i 
chi ganser. Gallwch chwilio am gynghorion neu rannu 
eich cyngor eich hun. Ewch i source.macmillan.org.uk
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Profion a sganiau

Gall eich doctor canser neu nyrs arbenigol siarad â chi am 
unrhyw brofion, sganiau neu wiriadau byddwch eu hangen cyn i'r 
cemotherapi ddechrau.

Sganiau a Phelydrau-X
Mae rhai cyffuriau cemotherapi yn gallu effeithio ar organau 
fel y galon neu'r arennau. Efallai bydd angen profion arnoch i 
fesur pa mor dda mae'r organau hyn yn gweithio cyn i chi gael 
cemotherapi. Er enghraifft, os ydych chi'n cael cyffuriau a allai 
effeithio ar y galon, efallai byddwch yn cael electrocardiogram 
(ECG). Mae hwn yn mesur pa mor dda mae eich calon yn 
gweithio. Neu efallai y cewch echocardiogram (ECHO) sy'n 
defnyddio tonau sain i greu llun o'r galon. 

Mae'n bosib y bydd angen sganiau neu belydrau-x pellach i 
ganfod mwy am raddfa'r canser (ei gyfnod) cyn cemotherapi.

Taldra a phwysau
Mae nyrs yn gwirio eich taldra a phwysau. Mae eich doctor canser 
a fferyllydd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyfrifo'r dos cywir o 
gemotherapi i chi.

Profion gwaed 
Byddwch yn cael prawf gwaed cyn pob cylch o gemotherapi. I 
arbed amser, efallai bydd eich gwaed yn cael ei brofi diwrnod neu 
ddau cyn cemotherapi. Gellir gwneud hyn yn yr ysbyty lle byddwch 
yn cael cemotherapi, neu gan eich Meddyg Teulu, nyrs practis neu 
mewn ysbyty'n nes at eich cartref. Bydd y canlyniadau'n barod ar 
eich cyfer pan fyddwch yn mynd i gael eich cemotherapi.

Prawf beichiogrwydd
Efallai y cynigir prawf beichiogrwydd i ferched cyn dechrau triniaeth.



Cael prawf gwaed
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Lle rhoddir cemotherapi

Fel arfer, rhoddir cemotherapi mewn uned ddydd neu glinig 
cleifion allanol. Gan ddibynnu ar y math o gemotherapi, efallai 
bydd angen i rai pobl aros mewn ysbyty.

Uned ddydd cemotherapi

Fel arfer, rhoddir cyffuriau cemotherapi i wythïen 
(mewnwythiennol) gan nyrsys mewn uned ddydd chemotherapi. 
Maent yn cymryd samplau gwaed, yn rhoi eich cemotherapi, 
ac yn eich monitro ar gyfer sgîl-effeithiau. Maent hefyd yn rhoi 
gwybodaeth a chymorth i chi a'ch teulu.

Mae'r nyrsys yn ceisio sicrhau amgylchedd cyfforddus ac 
awyrgylch tawel yn yr uned. Fel arfer, mae yna gadeiriau 
esmwyth i chi orwedd arnynt a rhai gwelyau os oes angen mwy 
o orffwys arnoch. Fel arfer gall perthynas neu ffrind aros gyda 
chi yn ystod eich triniaeth. Efallai hefyd bydd yna wirfoddolwyr yn 
dosbarthu diodydd neu fyrbrydau os byddwch eu hangen. Mewn 
rhai unedau mae therapyddion cyflenwol yn darparu therapïau fel 
adweitheg (reflexology) (gweler tudalen 101). 

Gall cael y cyffuriau cemotherapi gymryd o hanner awr i ychydig 
oriau. Ond efallai bydd rhaid i chi hefyd aros am ganlyniadau 
profion gwaed, neu ddisgwyl i'r fferyllfa greu eich cyffuriau 
cemotherapi, neu i weld eich doctor canser. Bydd y nyrsys yn 
ceisio sicrhau na fydd gofyn i chi aros fwy nag sydd rhaid.
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Hir yw pob aros felly ewch â rhai pethau gyda chi i basio'r amser 
ac i'ch gwneud yn fwy cyfforddus, fel:

 • sliperi neu flanced feddal glyd

 • chwaraewr MP3 neu stereo personol gyda cherddoriaeth 
ymlacio neu dechnegau ymlacio

 • papur newydd, cylchgronnau, llyfr neu e-ddarllenydd

 • rhai o'ch hoff fyrbrydau rhag ofn y byddwch eisiau bwyd

 • cardiau chwarae neu ddefnydd gwau.

Ar ôl i chi gael eich cemotherapi, efallai bydd y nyrsys yn rhoi 
cyffuriau i chi eu cymryd gartref neu bresgripsiwn ar gyfer fferyllfa'r 
ysbyty. Efallai bydd hyn yn cynnwys cyffuriau gwrth-salwch, 
steroidau neu unrhyw dabledi cemotherapi sydd angen i chi eu 
cymryd. Bydd eich nyrs neu fferyllydd yn esbonio’r rhain i chi.

Cemotherapi yn yr ysbyty

Mae rhai triniaethau cemotherapi yn fwy cymhleth neu'n cymryd 
hirach ac mae'n bosib y bydd angen i chi aros yn yr ysbyty i gael 
eich triniaeth. Bydd eich doctor canser neu nyrs arbenigol yn 
esbonio hyn yn fwy manwl.

Cemotherapi yn eich cartref

Weithiau, mae nyrsys cemotherapi arbenigol yn ymweld â phobl 
gartref i roi cemotherapi mewnwythiennol. Os ydych yn cael 
cemotherapi trwy bwmp (gweler tudalennau 37–39), gall y nyrsys 
ddod â datgysylltu'r pwmp pan fydd wedi gorffen. Mae hyn yn 
golygu nad oes raid i chi ddod yn ôl i mewn i'r ysbyty. 

Dim ond mewn rhai rhannau o'r DU mae'r gwasanaeth hwn 
ar gael a gyda rhai triniaethau cemotherapi yn unig. Gall eich 
doctor canser ddweud mwy wrthych am hyn.
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Sut i gysylltu â'r ysbyty

Byddwch yn cael rhifau ffôn i gysylltu â'r ysbyty os oes gennych 
dymheredd (gweler tudalennau 50-51), os nad ydych yn teimlo'n 
dda neu os oes angen cyngor arnoch am sgîl-effeithiau. 
Dylai hyn gynnwys manylion cyswllt 'y tu allan i oriau' ar gyfer 
cysylltu fin nos, yn ystod y nos neu ar y penwythnos. Mae gan 
rai canolfannau canser rif ffôn 24-awr y gallwch ei ffonio ar 
unrhyw adeg am gyngor. Yn yr Alban, efallai y cewch rif y Cancer 
Treatment Helpline (gweler tudalen 112).

Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi eich rhifau mewn lle 
diogel ac i ddilyn y cyngor ar gysylltu a gawsoch gan y nyrs 
chemotherapi neu'r doctor canser. Gallech gadw'r rhifau yn y 
lleoedd hyn:

 • yn eich ffôn

 • yn My Organiser

 • yn yr adran ‘Eich cemotherapi’ yng nghefn y llyfryn hwn 
(tudalennau 116–117).

'Roedd y nyrsys bob amser yn barod 
i ateb y ffôn 24 awr y dydd, os oedd 
gennych sgîl-effeithiau o ganlyniad i 
ganser neu symptomau nad oeddech 
chi'n eu deall neu ddim yn gallu ymdopi 
â nhw. Roedden nhw'n barod iawn eu 
cymwynas.’

Rob
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Sut y rhoddir cemotherapi

Gellir rhoi cemotherapi mewn gwahanol ffyrdd gan ddibynnu ar y 
math o ganser sydd gennych a'ch cynllun triniaeth. Bydd eich nyrs 
cemotherapi yn egluro'r broses.

Gellir rhoi cemotherapi:

 • drwy nodwydd neu ‘ddrip’ yn uniongyrchol i wythïen 
(cemotherapi mewnwythiennol)

 • drwy'r geg fel tabledi neu gapsiwlau (cemotherapi drwy'r geg)

 • fel brechiad i gyhyr (mewngyhyrol) neu fymryn o dan y croen 
(brechiad isgroenol)

 • fel brechiad i'r hylif o amgylch yr asgwrn cefn a'r ymennydd 
(cemotherapi intrathecal)

 • yn uniongyrchol i mewn i geudod corff, er enghraifft y bledren 
(mewngeudodol) 

 • yn uniongyrchol ar y croen ar ffurf eli ar gyfer rhai canserau 
croen.

Caiff y dulliau hyn eu disgrifio'n fanylach yn y tudalennau 
canlynol.
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Cemotherapi i mewn  
i wythïen

Mae chemotherapi a roddir i mewn i wythïen (mewnwythiennol) 
yn mynd yn uniongyrchol i mewn i'r gwaed a chaiff ei gludo i bob 
rhan o'ch corff.

Gellir ei roi trwy:

 • Caniwla – tiwb plastig, byr a roddir i wythien yn eich braich neu 
yng nghefn eich llaw (gweler tudalen 29)

 • Llinell ganolog – tiwb hir, tenau sy'n cael ei roi mewn gwythien 
yn eich brest (gweler tudalennau 30–31)

 • Llinell PICC (peripherally inserted central venous catheter) i 
mewn i wythïen yn y fraich sy'n gysylltiedig â gwythïen yn y frest 
(gweler tudalennau 32–33)

 • Porth mewnblanadwy (portacath) a roddir mewn gwythien ac 
sydd ag agoriad (porth) o dan y croen yn eich brest neu fraich 
(gweler tudalen 34).

Pan fydd eich caniwla, llinell neu borth yn barod, gellir rhoi'r 
cyffuriau cemotherapi drwy nodwydd, fel drip, neu ar eu pen 
eu hunain drwy bwmp. Ceir rhagor o wybodaeth am hyn ar 
dudalennau 37–39.

Bydd eich nyrs yn gwneud yn siŵr bod eich caniwla, eich llinell 
neu'ch porth yn gweithio'n iawn cyn rhoi'r cemotherapi i chi. 
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Caniwla

Mae gosod caniwla yn gallu bod ychydig yn anghyfforddus neu'n 
boenus, ond ni ddylai gymryd llawer o amser a bydd y boen yn 
pylu'n fuan.

Rhoddir y caniwla i mewn i wythïen yng nghefn eich llaw neu ran 
waelod eich braich. Bydd eich nyrs yn gosod gorchudd tryloyw 
drosto i wneud yn siŵr ei fod yn aros yn ei le. Caiff y caniwla ei 
dynnu cyn i chi fynd adref.

Os ydych yn teimlo unrhyw annifyrwch neu'n sylwi 
ar unrhyw gochni neu chwydd o gwmpas y caniwla 

neu ar hyd eich braich, yn ystod neu ar ôl chemotherapi, 
rhowch wybod i'ch nyrs neu'ch doctor ar unwaith.

Llinellau canolog, llinellau PICC a phyrth 
mewnblanadwy 

Defnyddir llinellau a phyrth i gymryd samplau gwaed yn ogystal 
â rhoi cemotherapi i chi. Gallwch fynd adref gyda llinell neu 
borth i mewn a gellir ei adael i mewn nes bo'ch cwrs cemotherapi 
drosodd. Golyga hyn na fydd angen rhoi caniwla neu nodwyddau 
i mewn i'r gwythiennau yn eich braich bob tro y byddwch yn cael 
cemotherapi neu brofion gwaed. Gallwch hefyd gael gwrthfiotigau, 
hylifau neu drallwysiad gwaed drwy eich llinell neu borth.

Bydd eich nyrs arbenigol yn egluro sut bydd y llinell neu'r porth yn 
cael ei osod. Pan fydd yn ei le, bydd y nyrsys yn dangos i chi sut i 
ofalu amdano (gweler tudalennau 35–36).
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Pan fydd eich cwrs o driniaeth wedi dod i ben, caiff y llinell neu'r 
porth ei dynnu allan. Bydd doctor neu nyrs yn gwneud hyn i chi, 
fel arfer yn yr adran cleifion allanol.

Ni fydd llawer o bobl angen cael llinell neu borth. Mae'n dibynnu 
ar y math o ganser sydd gennych neu'r driniaeth chemotherapi 
rydych yn ei chael. Gellir eu defnyddio hefyd os oes problemau 
gyda'r gwythiennau yn eich braich, neu os ydych yn poeni'n arw 
am nodwyddau.

Llinell ganolog 
Mae llinell ganolog yn diwb hir, tenau, gwag sy'n cael ei roi i 
mewn i wythïen yn eich brest. Weithiau cânt eu galw'n 'skin-
tunnelled central venous catheters'. Ond efallai byddwch yn 
clywed iddynt gael eu galw gan eu henwau brand, fel llinell 
Hickman® neu Groshong®. 

Llinell ganolog

1 Central line 
inserted into  
chest here

2 Line tunnelled 
under skin

3 Line comes 
out here

The heart

Llinell ganolog 
i mewn i’r frest 
yma

Llinell wedi’i 
rhoi o dan  
y croen

Llinell yn dod 
allan yma

Y galon
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Sut y rhoddir y llinell i mewn
Bydd doctor neu nyrs sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig yn rhoi eich 
llinell ganolog i mewn yn yr ysbyty. Fel arfer, gwneir hyn o dan 
anesthetig lleol, ond weithiau defnyddir anesthetig cyffredinol. 
Cyn y broses hon,defnyddir peiriant uwchsain bach i chwilio am 
wythïen addas yn eich gwddf.

Bydd eich doctor yn gwneud twll bach yn eich croen wrth bont yr 
ysgwydd. Byddant yn bwydo pen y llinell yn araf bach i mewn i 
wythien fawr uwchben eich calon.

Caiff pen arall y llinell ei wthio o dan y croen i safle lle bydd yn 
dod allan o'ch corff (allanfa). Byddwch yn cael pelydr-x ar eich 
brest i wneud yn siŵr ei fod yn y safle cywir.

Mae 'coler' fechan o amgylch y llinell ganolog y gallwch ei deimlo 
reit o dan y croen. O fewn tua tair wythnos, mae'r meinwe o dan 
eich croen yn tyfu o amgylch y goler hon ac yn dal y llinell yn ei 
lle. Hyd nes y bydd hyn wedi digwydd, bydd pwyth yn dal y llinell 
yn ei lle.

Mae gennym fwy o wybodaeth am linellau  
canolog y gallwn ei anfon atoch. Gallwch hefyd 

wylio animeiddiad ar ein gwefan ynghylch rhoi llinell  
ganolog i mewn. Gallwch ei gwylio yn  
macmillan.org.uk/havingacentralline
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Llinell PICC (peripherally inserted central 
venous catheter)

Mae llinell PICC yn diwb hir, tenau, gwag y bydd nyrs neu ddoctor 
yn ei roi i mewn i wythïen ger plyg eich penelin. Byddwch yn cael 
anesthetig lleol fel bod yr ardal yn ddideimlad cyn rhoddir y llinell 
i mewn. Maent yn gwthio'r llinell yn ofalus ar hyd y wythïen hyd 
nes bydd yn cyrraedd gwythïen fawr yn eich brest. Bydd pen arall 
y llinell yn dod allan ychydig o dan grwcyn eich penelin. Pan fydd 
yn ei lle, caiff y llinell PICC ei thapio'n sownd i'ch braich rhag iddi 
gael ei thynnu allan o'r wythïen.

Llinell PICC

The line is 
threaded through 
the vein until 
the end is near 
your heart

The heart

Line comes 
out here

Caiff y llinell ei 
bwydo trwy’r 
wythïen nes bo’i 
phen yn agos at 

Llinell yn dod 

eich canol

allan yma

Y galon
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Daw pen y llinell PICC allan ger crwcyn eich penelin

Mae gennym fwy o wybodaeth am linellau  
PICC y gallwn ei anfon atoch. Gallwch hefyd  

wylio animeiddiad ar ein gwefan ynghylch rhoi  
llinell PICC i mewn. Gallwch ei wylio yn  
macmillan.org.uk/havingapiccline
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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 anesthetig 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 gorwedd 
o dan y croen ar ran uchaf eich brest. Unwaith bydd yn ei le 
gallwch deimlo a gweld y porth fel Iwmp bychan o dan y croen, 
ond nid oes dim i'w weld tu allan i'r corff.

I ddefnyddio'r portacath, caiff nodwydd arbennig o'r enw 
nodwydd Huber ei phasio trwy eich croen i'r porth. Gall eich nyrs 
roi meddyginiaeth i'r wythien neu gymryd gwaed. Gellir fferru'r 
croen dros y porth gydag eli anaesthetig yn gyntaf fel nad ydych 
yn cael unrhyw boen. Mae gennym fwy o wybodaeth am byrth 
mewnblanadwy y gallwn ei anfon atoch.

Porth wedi'i fewnblannu

Syringe

Tubing

Skin

Huber 
needle

Port                  Tube

Chwistrell

Chwistrell
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TiwbPorth

Croen

Nodwydd 
Huber
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Gofalu am eich llinell neu'ch porth 

Cyn i chi fynd adref, bydd y nyrsys yn dangos i chi sut i ofalu am 
eich llinell neu'ch porth. Os byddwch yn cael trafferth gyda hyn, 
gall eich nyrs ddangos i berthynas neu ffrind sut i wneud hyn neu 
drefnu i nyrs ardal ymweld â chi. Y prif bethau i'w gwneud yw:

 • glanhau'r ardal o amgylch y llinell i leihau'r risg o haint

 • cadw'r ardal yn sych pan fyddwch yn cael bath neu gawod – 
bydd eich nyrs yn rhoi gorchuddion sy'n dal dŵr i chi 

 • sylwi'n gyflym os oes problem gyda'ch llinell neu borth a ffonio'r 
rhif yr ydych wedi'i gael am gyngor.

Cael cemotherapi  
trwy linnell Hickman
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Cadwch lygad ar y rhain
Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn cael unrhyw broblemau difrifol 
gyda'u porth neu eu llinell ganolog, ond gall problemau posib 
gynnwys blocio a heintiau. Bydd eich nyrs yn siarad â chi am hyn.

Bydd eich nyrs ysbyty yn trefnu i chi gael eich llinell neu borth 
wedi'i fflysio yn rheolaidd yn yr ysbyty neu uned ddydd, neu gan 
nyrs ardal. Mae ychydig o hylif yn cael ei fflysio i mewn i'r llinell 
gan ddefnyddio chwistrell fel ei fod yn gweithio'n iawn ac nad 
yw'n blocio. 

Ffoniwch y rhif cyswllt rydych wedi'i gael  
yn syth os: 

• oes gennych boen, cochni neu'r croen yn tywyllu o 
gwmpas y llinell neu'r porth

• oes hylif yn gollwng o'r croen o gwmpas y llinell neu'r 
porth

• yw eich braich, brest, gwddf neu ysgwydd yn chwyddo
• oes gennych boen yn eich brest, braich neu wddf
• ydych yn teimlo'n 'rhynllyd' neu'n wael ar ôl i'ch llinell 

neu'ch porth gael ei fflysio
• oes gennych dymheredd uchel. Mae'r rhan fwyaf 

o ysbytai yn dweud bod tymheredd uwch na 38°C 
(100.4°F) yn uchel, tra bo eraill yn defnyddio 
tymheredd uwch neu is. Bydd eich doctoriaid canser 
a'r nyrsys yn eich ysbyty yn eich cynghori am hyn.
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Cael cemotherapi mewnwythiennol

Gellir rhoi cyffuriau cemotherapi i mewn i wythïen 
(mewnwythiennol) mewn ffyrdd gwahanol. Bydd eich nyrs 
cemotherapi yn gwisgo menig a ffedog blastig wrth roi'r 
cemotherapi i chi. Rhagofal yn unig yw hyn i'w gwarchod nhw 
rhag ofn y byddant yn gollwng unrhyw gyffuriau.

Fel pigiad
Caiff y cyffuriau cemotherapi eu rhoi fel pigiad yn syth i wythïen 
drwy eich caniwla neu linell ganolog dros ychydig funudau. 
Weithiau caiff bag o hylif clir yn sownd i diwb plastig sydd wedi'i 
gysylltu â'r caniwla neu'r llinell yn eich gwythïen yn gyntaf (sef drip 
neu arllwysiad). Caiff y cyffur ei chwistrellu i gysylltiad neu dap ar 
y tiwb plastig a'i fflysio i mewn i'ch gwythïen o'r bag.

 
Rhoi cemotherapi fel pigiad yn y caniwla



40 Deall cemotherapi

Drip drwy bwmp
Caiff y cyffuriau cemotherapi eu toddi mewn bag o hylif a'u 
rhoi i chi fel drip sy'n rhedeg drwy bwmp arllwysiad. Mae'r 
nyrsys yn gosod y pwmp fel ei fod yn rhoi cyflenwad rheoledig o 
gemotherapi dros gyfnod penodol o amser. Gall hyn fod rhwng 
20 munud a sawl awr yn dibynnu ar y cemotherapi rydych chi'n  
ei gael.

Drip ar ei ben ei hun
Weithiau, rhoddir chemotherapi drwy drip heb bwmp. Mae'r 
nyrsys yn pennu'r gyfradd ac yn cadw llygad arno'n rheolaidd i 
wneud yn siŵr ei fod ar y cyflymder cywir. 

Drwy bwmp bach
Rhoddir rhai mathau o gemotherapi dros rai dyddiau a chânt eu 
paratoi yn yr ysbyty fel y gallwch fynd â nhw adref gyda chi. Mae'r 
cemotherapi mewn pwmp bach mae eich nyrs yn ei gysylltu i'ch 
llinell ganolog neu PICC. Mae'r pwmp yn ddigon bach i'w gael ei 
gario mewn bag neu ar eich belt.

Byddwch chi, ac weithiau perthynas neu ffrind, yn cael eich dysgu 
sut i ofalu amdano. Mae rhai pympiau yn cael eu gweithio â 
batri felly bydd angen i chi gymryd gofal i beidio â'u gwlychu pan 
rydych yn ymolchi. Hefyd, mae gan rai pympiau fecanwaith balŵn 
neu reolaeth sbring a gallwch daflu'r rhain i ffwrdd ar ôl gorffen.

Bydd eich nyrs neu fferyllydd yn egluro sut i ofalu am y pwmp a 
phwy i gysylltu â nhw os oes problemau. 

Pan fydd yr arllwysiad wedi gorffen, efallai bydd rhywfaint o hylif 
ar ôl yn y pwmp. Mae angen gorlenwi rhai pympiau i gael y dos 
cywir felly mae'n bosib y bydd hyn yn beth arferol. Os gallai hyn 
ddigwydd i chi, bydd eich nyrs neu fferyllydd yn sôn wrthych  
am hyn.
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Os yw cyffur chemotherapi yn gollwng

Pe bai cyffur yn llifo i'r ardal o gwmpas yr wythïen pan gaiff ei roi, 
gelwir hyn yn elifo. Nid yw hyn yn gyffredin ond gall ddigwydd 
os yw'r caniwla'n symud fel nad yw yn y safle cywir yn yr wythïen. 
Prin iawn mae elifo'n digwydd gyda llinell ganolog.

Bydd eich nyrs yn cymryd llawer o ofal i atal elifo wrth roi 
eich chemotherapi. Gall rhai cyffuriau cemotherapi niweidio'r 
meinweoedd, ac mae'n bwysig bod yr elifo yn cael sylw ar 
unwaith. Ond, os sylwch ar unrhyw chwyddo, poen, pigo neu 
gochni yn ystod eich cemotherapi, dwedwch wrth eich nyrs ar 
unwaith. Os oes unrhyw un o'r problemau hyn yn datblygu ar ôl i 
chi gyrraedd adref, cysylltwch â'r ysbyty ar unwaith.

Cael cemotherapi trwy  
bwmp symudol
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Ffyrdd eraill o gael 
cemotherapi 

Mae'r adran hon yn edrych ar ffyrdd arall o roi cemotherapi 
(heblaw am driniaeth fewnwythiennol). Bydd eich doctor canser 
neu nyrs cemotherapi yn esbonio hyn yn fwy manwl.

Trwy'r geg (Cemotherapi geneuol)

Caiff rhai cyffuriau cemotherapi eu cymryd fel tabledi neu 
gapsiwlau. Mae hyn yr un mor effeithiol â mathau eraill o 
gemotherapi. Caiff y cyffur ei amsugno i'ch gwaed a'i gario o 
amgylch eich corff yr un fath â cemotherapi mewnwythiennol.

Byddwch yn cael gwybod pryd i gymryd eich tabledi neu 
gapsiwlau cemotherapi a byddwch yn cael cyfarwyddiadau eraill, 
fel a ddylech eu cymryd gyda bwyd neu beidio.

Mae'n bwysig iawn:

 • darllen y labeli ar y blychau cyn gadael yr ysbyty ac os nad yw'r 
cyfarwyddiadau'n glir, holwch eich nyrs, doctor neu fferyllydd 

 • cymryd eich cyffuriau yn union fel a ragnodwyd oherwydd 
os na fyddwch yn eu cymryd ar yr adegau cywir, gallai hynny 
effeithio ar ba mor dda bydd y driniaeth yn gweithio

 • cysylltu â'ch nyrs neu ddoctor yn yr ysbyty ar unwaith am 
gyngor os na allwch gymryd eich meddyginiaethau am ryw 
reswm neu os ydych yn sâl ar ôl eu cymryd.
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Gallwch gael sgîl-effeithiau ar ôl cemotherapi drwy'r geg, yn 
union yr un fath â chemotherapi i mewn i wythïen, ac mae'n 
bwysig gwybod beth ydynt. Mae angen i chi hefyd wybod sut i 
storio eich cyffuriau'n ddiogel. Gallwch ddarllen mwy am gael 
cemotherapi adref ar dudalen 45.

Pigiad i gyhyr neu groen 

Rhoddir rhai cyffuriau cemotherapi drwy bigiad i gyhyr 
(mewngyhyrol) yn y goes neu'r pen-ôl. Mae'n bosib y bydd hyn 
ychydig yn boenus neu'n anghyfforddus am gyfnod byr.

Rhoddir rhai cyffuriau drwy bigiad o dan y croen (isgroenol) gan 
ddefnyddio nodwydd fain iawn.

Pigiad i hylif y cefn (mewnweiniol)

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 ac sy'n eu hamddiffyn (a elwir yn hylif serebro-sbinal 
neu CSF).

Gellir defnyddio cemotherapi mewnweiniol i atal hyn rhag 
digwydd neu i ddinistrio'r celloedd canser yn y CSF. Dim ond rhai 
cyffuriau cemotherapi y gellir eu rhoi fel hyn. Ni all cemotherapi i 
mewn i wythïen na drwy'r geg gyrraedd y celloedd canser hyn. 

Bydd y meddyg yn defnyddio anesthetig lleol fel bod ardal o 
groen dros eich asgwrn cefn yn ddideimlad. Ar ôl rhai munudau, 
bydd yn rhoi nodwydd i mewn rhwng dau o'r esgyrn cefn i'r 
CSF. Gelwir hyn yn bigiad meingefnol. Yna bydd eich doctor yn 
chwistrellu'r cemotherapi drwy'r nodwydd i'r CSF.
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Nid yw cael pigiad meingefnol fel arfer yn boenus, er bod rhai 
pobl yn ei gael yn anghyfforddus. Bydd eich nyrs a doctor canser 
yn esbonio hyn i gyd fel y byddwch yn gwybod beth i'w ddisgwyl. 
Byddant yn gwneud yn siŵr eich bod yn gyfforddus, a gallwch 
gael perthynas neu ffrind gyda chi. 

Y sgîl-effaith mwyaf cyffredin ar ôl pigiad meingefnol yw cur pen. 
Er mwyn helpu i atal hyn, dylech orwedd ar wastad eich cefn am 
rai oriau wedyn ac yfed digon o ddiod.

Mae gennym daflen wybodaeth am gemotherapi 
mewnweiniol a phigiadau meingefnol. Ffoniwch ni 

ar 0808 808 00 00 i archebu copïau am ddim.
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I mewn i ofod y corff (mewngeudodol)

Gellir rhoi cyffuriau cemotherapi i mewn i ofod (ceudod) yn y 
corff, megis y bledren. Gall hyn achosi cosi poenus neu lid yn yr 
ardal lle rhoddir y cyffuriau ond nid yw fel arfer yn achosi sgîl-
effeithiau mewn rhannau eraill o'r corff.

Fel arfer rhoddir tiwb tenau (cathetr) i mewn i'r ceudod corff a 
rhoddir y chemotherapi i mewn drwy'r tiwb hwn. Efallai bydd yn 
cael ei ddraenio allan eto ar ôl cyfnod penodol o amser. Gellir 
rhoi cemotherapi:

 • I mewn i'r bledren (mewnbledrol) – Mae hyn i drin canser 
cynnar y bledren. Rhoddir cyffuriau cemotherapi hylifol yn 
uniongyrchol i'r bledren drwy gathetr, a chaiff ei dynnu ar ôl 
gorffen. Mae gan ein llyfryn Understanding non-invasive 
bladder cancer fwy o wybodaeth am y driniaeth yma.

 • I mewn i'r ceudod abdomenol (cemotherapi 
mewnberitoneol) – Defnyddir hyn weithiau i drin canser 
afaraidd neu mesothelioma yn yr abdomen (mesothelioma 
peritoneol).

 • Rhwng dwy haen y bilen (meinwe sy'n gorchuddio tu 
allan yr ysgyfaint) – Weithiau rhoddir cemotherapi i mewn 
rhwng dwy haen y bilen i drin celloedd canser sydd wedi 
lledaenu yno. 

 • I mewn i aelod o'r corff (darlifiad aelod arinig) – Weithiau 
rhoddir cemotherapi yn uniongyrchol i mewn i'r pibellau 
gwaed mewn aelod o'r corff. Mae hyn i drin canser y croen, a 
elwir yn melanoma, sydd wedi dychwelyd. Mae gennym fwy o 
wybodaeth am ddarlifiad aelod unigol y gallwn ei anfon atoch.
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Eli cemotherapi

Defnyddir eli cemotherapi i drin rhai mathau o ganser y croen. 
Rydych yn rhoi haen denau o eli ar y croen sydd wedi'i effeithio ac 
yna'n rhoi gorchudd dros yr ardal. Bydd eich fferyllydd neu nyrs 
arbenigol yn dangos i chi sut i wneud hyn a byddant yn esbonio 
pa mor aml fydd angen i chi roi'r eli ar eich croen. Er y gall yr eli 
wneud i'r croen gosi neu ei wneud yn ddolurus, ni fydd yn achosi 
unrhyw sgîl-effeithiau mewn rhannau eraill o'r corff.

Cemotherapi yn eich cartref

Os ydych chi'n cael cemotherapi gartref ar ffurf tabledi neu drwy 
bwmp, mae rhai pethau penodol i'w cofio:

 • Efallai bydd angen storio tabledi, capsiwlau neu bigiadau 
cemotherapi mewn ffordd arbennig, fel mewn oergell. Dilynwch y 
cyfarwyddiadau a roddir gan eich nyrs neu fferyllydd bob amser.

 • Dylai pobl eraill yn eich cartref osgoi cyswllt uniongyrchol gyda'ch 
cyffuriau cemotherapi 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 cemotherapi mewnwythiennol drwy 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 ynglŷn 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 ydych yn teimlo'n sâl ar unrhyw amser, defnyddiwch y rhifau 
cyswllt a roddwyd i chi am gyngor.





sgîl-effeithiau 
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Sgîl-effeithiau posibl 

Bydd y sgîl-effeithiau a gewch yn dibynnu ar y cyffuriau 
cemotherapi rydych chi'n eu cael. Mae gwahanol gyffuriau 
yn achosi gwahanol sgîl-effeithiau. Efallai y cewch rai o'r sgîl-
effeithiau y soniwyd yn eu cylch, ond annhebygol iawn y cewch 
bob un ohonynt. 

Bydd rhai sgîl-effeithiau yn rhai ysgafn a hawdd eu trin. Gallai 
eich doctor, nyrs neu fferyllydd ragnodi cyffuriau i helpu eu rheoli. 
Mae'n bwysig iawn cymryd y cyffuriau yn union fel y dywedwyd 
wrthych. Mae hyn yn golygu y byddant yn fwy tebygol o weithio i 
chi. Gall sgîl-effeithiau eraill fod yn anoddach i'w rheoli, ond yn 
aml gellir eu lleihau neu eu helpu mewn rhyw ffordd. Bydd eich 
nyrs yn siarad â chi am hyn.

Mae'r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau'n stopio neu'n diflannu'n raddol 
pan fydd y cemotherapi wedi dod i ben. Er y gall y sgîl-effeithiau 
fod yn annifyr, mae manteision y cemotherapi fel arfer yn fwy.

‘Rwy'n meddwl bod y rhan fwyaf 
ohonom yn teimlo fel bacio yn ôI cyn 
iddo ddechrau. Yr ansicrwydd ydi o pan 
maen nhw'n dweud pa sgîl-effeithiau y 
gallech eu cael. Ond mae llawer o bobl 
yn cael ychydig iawn o sgîl-effeithiau, 
caiff rhai ddim o gwbl. Felly, meddyliwch 
am hyn fel cyfnod byr o driniaeth i 
wneud pethau yn well yn y pen draw! 
'Dw i'n gwybod nad ydi o'n hawdd.’

Mark
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Os ydych yn cael un cyffur sengl ni fyddwch fel arfer yn cael 
cymaint o sgîl-effeithiau â rhywun sy'n cael cyfuniad o gyffuriau. 
Mae'n bosibl y bydd pobl sy'n cael dosiau uchel o gemotherapi yn 
cael sgîl-effeithiau mwy cymhleth.

Bydd eich doctor canser a'ch nyrs arbenigol yn egluro'r sgîl-
effeithiau y bydd eich cemotherapi yn debygol o'u hachosi. Y prif 
ardaloedd o'ch corff a allai gael eu heffeithio gan gemotherapi 
yw'r ardaloedd ble mae celloedd newydd yn cael eu gwneud yn 
gyflym a'u hamnewid. Mae hyn yn cynnwys:

 • mêr yr esgyrn (lle caiff celloedd gwaed eu creu)
 • ffoliglau gwallt (gwreiddyn y gwallt).
 • system dreulio
 • leinin eich ceg 

Gallwn anfon gwybodaeth atoch am sgîl-effeithiau 
gwahanol gemotherapi.

Mêr eich esgyrn a'ch gwaed

Gall cemotherapi leihau faint o gelloedd gwaed a gynhyrchir gan 
fêr yr esgyrn. Deunydd meddal yng nghanol eich esgyrn yw mêr 
yr esgyrn. Mae'n creu celloedd arbennig o'r enw celloedd bonyn 
sy'n datblygu i fathau gwahanol o gelloedd gwaed:

 • celloedd gwaed gwyn – mae'r rhain yn ymladd ac yn atal haint
 • celloedd gwaed coch – mae'r rhain yn cario ocsigen i holl 
rannau'r corff

 • platennau – helpu'r gwaed i ffurfio clot ac sy'n atal gwaedu  
a chleisio.

Byddwch yn cael samplau gwaed wedi'u cymryd yn rheolaidd i 
wirio nifer y celloedd hyn yn eich gwaed. Gelwir y prawf hwn yn 
gyfrif gwaed llawn.
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Risg o haint
Os yw nifer eich celloedd gwaed gwyn yn isel, rydych yn fwy 
tebygol o gael haint. Gelwir y prif gelloedd gwaed gwyn sy'n 
ymladd bacteria yn niwtroffilau. Pan maent yn rhy isel, rydych yn 
niwtropenig.

Bydd eich gallu i wrthsefyll haint fel arfer ar ei isaf 7–14 diwrnod 
ar ôl cemotherapi. Yna bydd nifer eich celloedd gwaed gwyn yn 
cynyddu'n raddol a bydd yn dychwelyd i'r norm cyn bo'ch cylch 
nesaf o gemotherapi'n dechrau.

Haint
Gall datblygu haint pan fydd cyfrif eich celloedd gwaed gwyn yn 
isel weithiau fod yn un o gymhlethdodau difrifol chemotherapi.

Efallai fod hyn yn codi ofn arnoch, ond nid yw'r rhan fwyaf o bobl 
yn cael unrhyw broblemau difrifol â haint. Mae rhai triniaethau 
chemotherapi yn fwy tebygol nag eraill i leihau eich cyfrif celloedd 
gwaed gwyn. Efallai bydd eich doctor yn rhagnodi gwrthfiotigau 
a meddyginiaethau eraill i chi i'w cymryd yn ystod cemotherapi i 
atal haint. Gelwir y rhain yn gyffuriau proffylactig.

Ond gall hyd yn oed heintiau llai difrifol ohirio eich triniaeth 
cemotherapi. Efallai y bydd eich doctor yn aros nes i'r haint glirio 
a nes i'ch cyfrif celloedd gwaed godi cyn i chi allu parhau. 

Bydd eich nyrs cemotherapi yn sôn wrthych am heintiau ac yn 
dangos i chi sut i brofi eich tymheredd. Mae'r rhan fwyaf o ysbytai 
yn ystyried tymheredd uwch na 38°C (100.4°F) yn uchel, er bod 
rhai ysbytai yn defnyddio tymheredd is.

Mae'n bosibl bod gennych haint yn eich corff hyd yn oed os nad 
yw eich tymheredd yn uchel. Mae cyffuriau, fel parasetamol, yn 
dod â'ch tymheredd i lawr felly gallant guddio haint.
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Dylech chi bob amser gysylltu â'r ysbyty ar y rhifau cyswllt 24 awr 
a roddwyd i chi a siarad â nyrs neu ddoctor os:

 • bydd eich tymheredd yn uwch na 37.5°C (99.5F) neu dros 38°C 
(100.4F), yn ddibynnol ar y cyngor a roddwyd i chi gan eich  
tîm cemotherapi

 • ydych yn teimlo'n wael yn sydyn, hyd yn oed os yw eich 
tymheredd yn normal

 • oes gennych symptomau haint fel annwyd, dolur gwddf, 
peswch, mynd i'r tŷ bach yn aml (haint ar yr wrin), dolur rhydd 
neu deimlo'n rhynllyd a chrynu.

Fel arfer, mae gan unedau cemotherapi bolisi maent yn ei dilyn 
pan fydd haint gan rywun sydd â chyfrif celloedd gwaed gwyn 
isel. Diben hyn yw gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich trin â 
gwrthfiotigau ar unwaith i atal cymhlethdodau.

Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i rai pobl aros yn yr ysbyty er 
mwyn cael gwrthfiotigau i mewn i wythïen. Fel arfer ar ôl 
rhai diwrnodau, bydd modd i chi eu cael ar ffurf tabledi neu 
gapsiwlau i'w cymryd gartref.

G-CSF
Ar ôl cemotherapi, gall eich nyrs roi pigiadau o gyffur o'r enw 
G-CSF i chi o dan y croen. Mae hyn yn annog mêr yr esgyrn i 
wneud mwy o gelloedd gwaed gwyn a gostwng y risg o haint. 

Mae gennym fwy o wybodaeth am G-CSF y gallwn 
ei hanfon atoch.
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Anemia (nifer isel o gelloedd gwaed coch)
Os bydd cemotherapi yn lleihau nifer y celloedd gwaed coch yn 
eich gwaed, efallai y byddwch yn flinedig iawn ac yn teimlo nad 
oes gennych ddim egni. Efallai y byddwch hefyd yn teimlo'n fyr o 
wynt, yn benysgafn ac yn dioddef pendro. Mae'r symptomau hyn 
yn digwydd oherwydd bod y celloedd gwaed coch yn cynnwys 
hemoglobin, sy'n cario ocsigen o amgylch y corff. 

Os yw eich hemoglobin yn isel, efallai y cewch gynnig trallwysiad 
gwaed. Wedi hyn bydd gennych fwy o egni a byddwch yn teimlo 
llai allan o wynt. 

Mewn sefyllfaoedd penodol, gall doctoriaid ragnodi cyffur o'r 
enw erythropoietin i drin anaemia. Fe'i rhoddir fel brechiad o dan 
y croen. Ond mae'n fwy cyffredin i gael trallwysiadau gwaed ar 
gyfer anaemia.

Mae gennym fwy o wybodaeth am drallwysiadau gwaed ac 
erythropoietin.

Awgrymiadau defnyddiol - osgoi haint 

• Cadwch yn lân a golchwch eich dwylo'n drylwyr ar ôl 
defnyddio'r toiled neu cyn paratoi bwyd.

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

• Sicrhewch fod eich bwyd wedi'i goginio'n drylwyr, 
a holwch eich nyrs i weld a ddylech osgoi unrhyw 
fwydydd.

 
Mae gennym fwy o wybodaeth ynghylch osgoi haint  
pan fydd eich imiwnedd yn isel, a gallwn anfon y daflen 
hon atoch.



Sgîl-effeithiau cemotherapi  55

Mwy o waedu a chleisio
Os yw nifer y platennau yn eich gwaed wedi gostwng, efallai y 
sylwch eich bod yn cleisio'n hawdd neu yn gwaedu mwy nag arfer 
o friwiau neu sgriffiadau bach.

Dywedwch wrth eich doctor canser neu nyrs arbenigol am hyn a 
chysylltwch â nhw yn syth os cewch:

 • gwaedlif o'r trwyn

 • deintgig yn gwaedu

 • smotiau coch neu biws bychain ar y croen (petechiae) sydd 
weithiau'n clystyru i greu brech.

Awgrymiadau defnyddiol - osgoi anafiadau

• Gwisgwch fenig amddiffynnol wrth wneud gwaith o 
amgylch y tŷ neu yn yr ardd. 

• Gofalwch rhag taro i mewn i bethau neu faglu. 
• Defnyddiwch frwsh dannedd meddal i amddiffyn  

eich deintgig rhag gwaedu a pheidiwch â defnyddio 
edau dannedd. 

Efallai y bydd ar rai pobl angen trallwysiad platennau. Rhoddir 
hwn trwy ddrip (arllwysiad) i gleifion dydd. Bydd y platennau yn 
dechrau gweithio ar unwaith i atal cleisio a gwaedu.

Gallwn anfon mwy o wybodaeth atoch ynghylch trallwysiadau 
platennau.



Cael cap oer
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Eich gwallt

Bydd eich doctor neu nyrs arbenigol yn dweud wrthych a ydych 
yn debygol o golli eich gwallt o ganlyniad i'r cemotherapi. Mae 
gwybod beth i'w ddisgwyl yn rhoi amser i chi baratoi a dod o hyd 
i ffyrdd o ymdopi. 

Bydd rhai cyffuriau yn teneuo eich gwallt, ond ddim yn achosi iddo 
gwympo allan yn llwyr. Mae'n bosibl y byddwch yn sylwi bod eich 
gwallt yn sych ac yn frau ac yn torri'n hawdd. Mae gofalu am gyflwr 
eich gwallt yn gallu golygu y bydd yn llai tebygol o dorri i ffwrdd.

Oeri'r croen pen
Mae'n bosib y gall rhai pobl sy'n cael mathau penodol o 
gemotherapi atal colli eu gwallt drwy ddefnyddio 'cap oer'. Mae 
hyn yn gweithio trwy leihau llif y gwaed a faint o'r cyffur sy'n 
cyrraedd croen y pen dros dro. Ond dim ond gyda chyffuriau 
penodol a mathau arbennig o ganser 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. 

Awgrymiadau defnyddiol - gofalu am eich gwallt

• Defnyddiwch gynnyrch gwallt tyner, sychwch eich 
gwallt yn ysgafn gyda thywel ar ôl ei olchi a'i frwsio'n 
ysgafn gyda chrib dannedd bras.

• Peidiwch â defnyddio sychwyr gwallt na theclynnau 
sythu a chyrlio.

• Peidiwch â phyrmio na lliwio eich gwallt os yw'n frau 
neu os yw croen eich pen yn sych - os ydych chi am 
wneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am 
gyngor proffesiynol yn gyntaf.

• Os ydych chi am liwio eich gwallt, defnyddiwch liw  
wedi'i wneud o blanhigion (gwnewch brawf ar ddarn 
o'ch gwallt yn gyntaf), a gofynnwch i'r sawl sy'n torri 
eich gwallt am gyngor.
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Colli eich gwallt
Gall rhai cyffuriau cemotherapi wneud i chi golli eich gwallt i gyd, 
neu'r rhan fwyaf ohono. Gall hyn beri llawer o ofid i chi. Mae 
sawl ffordd y gallwch guddio hyn, os ydych yn dewis gwneud 
hynny, fel gwisgo wig, het, twrban, sgarff neu fandana.

Fel arfer, bydd eich gwallt yn dechrau cwympo allan ychydig 
wythnosau ar ôl dechrau cemotherapi neu, ambell dro, o fewn 
ychydig ddiwrnodau. Byddwch yn sylwi bod eich gwallt yn 
cwympo allan fwy wrth ei frwsio, ei gribo neu ei olchi, ac efallai y 
byddwch yn gweld gwallt ar eich gobennydd yn y bore.

Mae'n bosib y byddwch yn colli'r blew o dan eich ceseiliau, blew 
oddi ar eich corff a'ch blew cedor hefyd. Mae rhai cyffuriau 
cemotherapi hefyd yn gwneud i chi golli blew llygaid ac amrannau. 

Awgrymiadau defnyddiol - ymdopi gyda cholli 
gwallt

• Gallai torri eich gwallt yn fyr cyn dechrau chemotherapi 
stopio pwysau gwallt hir rhag tynnu ar groen eich pen 
a all wneud i wallt gwympo allan yn gynharach.

• Mae gwisgo rhwyd gwallt, cap meddal neu dwrban 
fin nos yn rhwystro eich gwallt rhag mynd yn glymog, 
ac yn helpu i gasglu gwallt rhydd.

• Gallwch ofyn i'r sawl sydd fel arfer yn trin eich gwallt i 
dorri a steilio eich wig i chi.

Fel arfer, bydd eich gwallt yn tyfu yn ôl mewn ychydig fisoedd ar 
ôl i chi orffen y driniaeth. Bydd yn wallt tenau iawn i ddechrau, 
ac efallai bydd y lliw a'r gwead ychydig yn wahanol i'ch gwallt cyn 
y driniaeth. Mae'n siŵr y bydd gennych chi lond pen o wallt ar ôl 
3-6 mis. I ddechrau, dylech geisio gofalu am gyflwr eich gwallt.



‘Penderfynais gymryd rheolaeth yn ôl. 
Fe siafiodd fy nhriniwr gwallt fy mhen 
ac roeddwn i'n bwriadu gwisgo wig 
neu sgarffiau. Ond mewn gwirionedd, 
fe dreuliais dri neu bedwar mis yn 
hollol foel ac yn hapus iawn.’
Kate
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Wigiau
Os ydych yn dewis wig, dyma rai awgrymiadau:

 • Ceisiwch gyfateb y wig i drwch a lliw eich gwallt naturiol.

 • Ewch i gael y wig wedi'i ffitio cyn i chi golli eich gwallt fel y 
gallwch ddod i arfer gyda gwisgo'r wig.

 • Ceisiwch gael wig y gallwch addasu ei faint.

 • Meddyliwch os hoffech drio steil gwallt gwahanol i'r un  
sydd gennych.

Mae gwahanol opsiynau ar gyfer talu am eich wig:

 • Mae wigiau'r GIG am ddim yn yr Alban a Chymru, ac ar gyfer 
pobl o oedran arbennig neu ar incwm isel yn Lloegr.

 • Mae wigiau'r Gwasanaeth Iechyd am ddim yng Ngogledd 
Iwerddon.

 • Os nad ydych yn gallu hawlio wig am ddim, gallwch gael un yn 
rhatach gan y GIG.

 • Efallai byddwch am brynu wig yn breifat. Ni ddylech orfod  
talu TAW ar eich wig os mai canser sydd wedi achosi i chi golli  
eich gwallt.

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor defnyddiol yn ein llyfryn 
'Coping with hair loss'.

‘Roeddwn i'n meddwl fod wig yn rhywbeth roeddech 
yn ei wisgo ar eich pen a'i fod o'n boeth ac annifyr. 
Ond roedd llawer o ddewis ac roedd hi'n wych, ac fe 
dorrodd y wig a'i steilio i fy siwtio.’

Medha
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Eich system dreulio

Gall chemotherapi effeithio ar eich system dreulio (stumog a 
choluddyn) mewn gwahanol ffyrdd.

Teimlo'n sâl a chwydu 
Gall rhai cyffuriau cemotherapi wneud i chi deimlo'n sâl (cyfog), 
neu fod yn sâl (chwydu). Nid yw pob un cyffur yn achosi salwch 
ac nid yw llawer o bobl yn teimlo'n sâl o gwbl. Ceir triniaethau 
effeithiol iawn i atal a rheoli salwch.

Cyffuriau gwrth-salwch
Os yw eich cemotherapi yn sicr o achosi salwch, cewch gyffuriau 
gwrth-salwch (gwrth-emetig) drwy bigiad neu fel tabledi cyn eich 
chemotherapi. Byddwch hefyd yn cael tabledi i fynd adref gyda 
chi wedyn. Dylech gymryd y rhain, hyd yn oed os nad ydych yn 
teimlo'n sâl, yn union fel mae eich doctor wedi dweud wrthych am 
eu cymryd. Mae'n haws atal salwch na'i drin ar ôl iddo ddechrau. 

Cysylltwch â'ch doctor neu nyrs yn yr ysbyty os:

 • nad yw'r cyffuriau gwrth-salwch yn eich stopio rhag teimlo'n sâl 
na bod yn sâl - mae modd rhoi cyffuriau mwy effeithiol i chi

 • ydych yn chwydu ac yn methu yfed digon o ddiod.

 • mae'r cyffuriau gwrth-salwch yn eich gwneud chi deimlo'n 
rhwym.

Os na allwch gadw tabledi i lawr, gall eich meddyg roi pigiadau 
neu dawddgyffuriau i chi eu cymryd nes bydd modd rheoli'r salwch.

Ceisiwch gymryd pryd bach o fwyd ychydig oriau cyn cael 
cemotherapi, nid yn syth cyn y driniaeth. Os ydych chi'n llwyddo 
i fwyta'n dda rhwng triniaethau, peidiwch â phoeni os na allwch 
fwyta llawer am ychydig ddiwrnodau ar ôl cael cemotherapi. 
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Gallai rhai triniaethau ategol (tudalen 101), fel aciwbigo, helpu 
ond gofynnwch i'ch doctor canser yn gyntaf. Mae rhai pobl yn 
dweud fod 'Sea-bands®' yn ddefnyddiol. Maent yn defnyddio 
aciwbwysau i helpu lleddfu cyfog. Gallwch eu prynu gan eich 
fferyllydd.

Gallwn anfon mwy o wybodaeth atoch am reoli salwch a chwydu.

Dolur rhydd 
Gall rhai cyffuriau cemotherapi achosi dolur rhydd, fel arfer yn y 
diwrnodau cyntaf. Rhowch wybod i'ch nyrs neu ddoctor os bydd 
hyn yn digwydd a gallant roi meddyginiaeth i leihau hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn yfed digon (hyd at ddau litr y 
diwrnod) i gymryd lle'r hylif rydych chi'n ei golli drwy ddolur rhydd. 
Bwytwch lai o ffibr (grawnfwydydd, llysiau amrwd a ffrwythau) 
nes bod y dolur rhydd yn gwella.

Awgrymiadau defnyddiol - teimlo'n sâl

• Ceisiwch fwyta bwydydd sych, fel tost neu graceri, y 
peth cyntaf yn y bore.

• Gall sinsir helpu i leihau'r teimlad o salwch - rhowch 
gynnig ar fisgedi sinsir, te sinsir neu sinsir wedi'i grisialu.

• Gall sipian diod swigod helpu - rhowch gynnig ar 
ddŵr mwynol, cwrw sinsir, lemonêd neu ddŵr soda a 
chymryd llymed yn araf trwy welltyn.

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

• Bwytewch fwyd oer os yw arogl coginio yn troi arnoch. 
• Os yw'n bosibl, gadewch i rywun arall goginio neu 

baratoi bwyd ar eich rhan.
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Weithiau gall dolur rhydd fod yn fwy difrifol, ac mae'n bwysig 
cysylltu â'r ysbyty os bydd hyn yn digwydd. Os ydych chi'n cael 
mwy na 4-6 achos o ddolur rhydd y diwrnod, cysylltwch â'r ysbyty 
ar y rhifau ffôn a roddwyd i chi, gan ofyn am gael siarad â doctor 
neu nyrs. 

Rhwymedd 
Gall rhai cyffuriau cemotherapi, yn ogystal â chyffuriau gwrth-
salwch a lladdwyr poen, achosi rhwymedd. Rhowch wybod i'ch 
nyrs neu ddoctor os bydd hyn yn digwydd er mwyn iddynt allu 
rhoi cyffuriau i chi i'w atal neu ei drin.

Ceisiwch fwyta rhagor o ffibr (grawnfwydydd, ffrwythau a llysiau 
amrwd) ac yfwch ddigon. Gall ymarfer corff ysgafn, fel mynd am 
dro, helpu i wella rhwymedd. 

Colli chwant bwyd
Gall cemotherapi gael effaith ar eich chwant bwyd. Os nad oes 
gennych lawer o chwant bwyd, ceisiwch fwyta ychydig mor aml 
â phosibl. Cadwch fyrbrydau, fel cnau, caws wedi'i gratio neu 
ffrwythau wedi'u sychu wrth law i'w bwyta pan y gallwch.

Mae'n bwysig eich bod yn ceisio bwyta'n dda yn ystod eich 
triniaeth. Os ydych chi'n cael problemau, gofynnwch i'ch nyrs am 
gyngor a gallwch hefyd ofyn am gael gweld dietegydd.

Gallwch ychwanegu egni a phrotein ychwanegol at eich diet gyda 
bwydydd bob dydd neu drwy ddefnyddio ychwanegion bwyd. Ceir 
rhagor o wybodaeth yn ein llyfryn 'The building-up diet'. 



‘Roedd pînafal yn ffefryn  
ar fy ward. Roedd bwydydd 
sbeislyd yn well na rhai plaen. 
Y gwaethaf oedd pethau heb 
ddim blas, fel dŵr.’
Greg
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Blasau yn newid 
Gall cemotherapi gael effaith ar eich synnwyr blasu. Efallai y 
byddwch yn gweld bwyd yn blasu'n fwy hallt, yn fwy chwerw  
neu'n fetelaidd. Byddwch yn blasu'n normal ar ôl i'r cemotherapi 
ddod i ben.

Mae gan ein llyfryn 'Eating problems and cancer' fwy o 
wybodaeth. Gallwn anfon copi am ddim atoch.

Problemau â'r geg
Gall cemotherapi achosi gwahanol broblemau gyda'r geg, fel ceg 
ddolurus, wlseri yn y geg neu haint. Bydd eich nyrs cemotherapi 
yn egluro sut mae gofalu am eich ceg i leihau'r risg o broblemau.

Gall rhai cyffuriau cemotherapi wneud eich ceg yn ddolurus ac 
efallai y byddwch yn datblygu wlseri yn eich ceg tua 5-10 diwrnod 
ar ôl cael y cyffuriau. Gall wlseri ceg fynd yn heintus, neu mae'n 
bosib y byddwch yn datblygu haint yn eich ceg. 

Y llindag (neu candidiasis) yw'r haint ceg mwyaf cyffredin. Mae'n 
ymddangos fel smotiau gwyn yn eich ceg ac ar eich tafod, neu gall 
eich tafod a leinin eich ceg ymddangos yn goch ac wedi chwyddo. 
Caiff y llindag ei drin â meddyginiaethau hylif neu dabledi gwrth-
ffwngaidd. Rhagnodir y rhain i rai pobl er mwyn atal y llindag. 

Awgrymiadau defnyddiol - newidiadau i'ch 
synnwyr blasu

• Efallai y bydd bwydydd oer yn blasu'n well na 
bwydydd poeth.

• Gall ffrwythau ffres/sudd siarp neu felysion caled 
adael blas pleserus yn eich ceg.

• Defnyddiwch sesnin, sbeisys a pherlysiau i roi blas  
ar fwyd.

• Rhowch fwyd mewn marinâd neu defnyddiwch saws  
â blas cryf.
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Rhowch wybod i'ch doctor neu i'ch nyrs cemotherapi bob amser 
os bydd gennych wlseri ceg, neu unrhyw broblemau gyda'ch ceg. 
Gallant roi cegolch, meddyginiaethau ac elïau i chi i wella wlseri 
a chlirio neu atal unrhyw haint.

Mae'n syniad da i chi fynd i weld eich deintydd cyn dechrau eich 
triniaeth. Weithiau bydd angen oedi triniaeth ddeintyddol pan 
fyddwch yn cael cemotherapi oherwydd y risg o haint a cheg 
boenus.

Mae gennym fwy o wybodaeth am ofal y geg yn ystod 
cemotherapi. Ffoniwch 0808 808 00 00 i gael copi am ddim.
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Awgrymiadau defnyddiol - cymryd gofal o'ch ceg 

• Glanhewch eich dannedd neu'ch dannedd gosod 
yn ysgafn bob bore, bob nos ac ar ôl prydau bwyd 
gan ddefnyddio brwsh dannedd meddal neu frwsh 
dannedd plant, a golchwch eich ceg yn aml â dŵr  
a halen.

• Os yw eich past dannedd yn eich brifo, neu os yw 
brwsio eich dannedd yn gwneud i chi deimlo'n sâl, 
rhowch gynnig ar ddefnyddio golch ceg o un llwy de 
o soda pobi wedi'i doddi mewn peint (570ml) o ddŵr 
cynnes.

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

• Defnyddiwch dâp deintyddol neu edau dannedd yn 
ysgafn unwaith y dydd (oni bai fod gennych chi lefel 
isel o blatennau).

• Cadwch eich gwefusau'n llaith gan ddefnyddio 
Vaseline® neu falm gwefusau.

Awgrymiadau defnyddiol - os yw eich ceg yn brifo 

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

• Dylech osgoi sbeisys poeth, garlleg, nionod, finegr a 
bwydydd hallt.

• Ychwanegwch sawsiau a grefi i'ch bwyd er mwyn cadw 
eich ceg yn llaith a'i gwneud yn haws i chi lyncu.

• Ceisiwch osgoi diodydd alcohol heb eu cymysgu (fel 
vodca a wisgi), tybaco a diodydd asidaidd fel sudd 
oren a grawnffrwyth.
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Sgîl-effeithiau eraill posibl

Blinder 
Mae rhai pobl yn teimlo'n flinedig iawn yn ystod cemotherapi. 
Mae hyn yn normal. Gall fod yn rhwystredig iawn ac yn anodd 
ymdopi ag ef, yn enwedig i bobl sydd â llawer o egni fel arfer. 
Efallai bydd yr amser caletaf tuag at ddiwedd cwrs y cemotherapi.

Rheoli blinder 
Ceisiwch beidio â gwneud pethau nad oes wir yn rhaid i chi eu 
gwneud. Mae teulu a ffrindiau gan amlaf yn awyddus i helpu 
gyda phethau fel siopa, gwaith tŷ neu arddio.

Os oes gennych chi blant, gofynnwch am help i ofalu amdanynt 
pan fyddwch yn cael cemotherapi ac am gwpl o ddiwrnodau ar 
ôl hynny. Mae'n bosib y bydd ar rai pobl angen mwy o help gyda 
gofal plant, ac fel arfer, bydd gweithiwr cymdeithasol yn gallu 
trefnu hyn ar eich cyfer. Mae gennym wybodaeth am ofal plant y 
gallwn ei anfon atoch.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael digon o orffwys. Ond ceisiwch 
wneud rhywfaint o ymarfer corff ysgafn hefyd, fel mynd am dro 
neu fwy, os ydych yn teimlo fel gwneud hynny. Bydd hyn yn rhoi 
mwy o egni i chi ac yn helpu i gadw'r cyhyrau i weithio.

‘Mae'r blinder yn fy nghael i, rwy'n ei 
chael hi'n anodd iawn derbyn na allaf 
wneud yr hyn yr oeddwn yn arfer ei 
wneud. Rwy'n ceisio fy ngorau iddo 
beidio effeithio gormod ar fy niwrnod. 
Mae cael pum munud ddechrau'r 
prynhawn yn helpu llawer.’

Paul
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Mae rhai pobl yn parhau i weithio yn ystod cemotherapi. Bydd 
y rhan fwyaf o gyflogwyr yn lleihau eich oriau ac yn newid eich 
dyletswyddau yn y gwaith i wneud pethau'n haws i chi.

Os ydych chi'n cael trafferth cysgu, mae gennym wybodaeth 
ynghylch rheoli problemau cysgu.

Bydd y blinder yn gwella pan ddaw'r driniaeth cemotherapi i 
ben. Ond gall gymryd tri neu bedwar mis nes byddwch yn teimlo 
fel chi eich hun eto. Mae rhai pobl yn dal i deimlo'n flinedig tua 
blwyddyn wedyn.

Ceir awgrymiadau defnyddiol yn ein llyfryn 'Coping with fatigue' 
ynghylch ymdopi â blinder yn ystod chemotherapi.

Gall ein gwefan The Source (source.macmillan.
org.uk) helpu teuluoedd a ffrindiau i wybod beth 

i'w ddweud neu sut i helpu pan fo gan rywun sy'n 
annwyl iddynt ganser. Gallwch hefyd rannu eich 
awgrymiadau a syniadau eich hun.

Newidiadau i'ch croen ac ewinedd 
Eich croen
Gall rhai cyffuriau effeithio ar eich croen. Gall eich croen fynd yn 
sych neu golli ei liw. Gall clorin mewn pyllau nofio wneud hyn yn 
waeth. Efallai bydd eich croen hefyd yn fwy sensitif i olau'r haul yn 
ystod ac ar ôl y driniaeth.

Dywedwch wrth eich doctor neu'ch nyrs os byddwch yn datblygu 
unrhyw newidiadau neu frech ar eich croen. 
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Eich ewinedd
Efallai bydd cemotherapi yn gwneud i'ch ewinedd dyfu'n arafach 
neu fynd yn frau neu'n haenog. Mae'n bosibl y byddwch yn sylwi 
ar linellau gwyn yn ymddangos drostynt, neu newidiadau yn siâp 
a lliw eich ewinedd. Dylai eich ewinedd fod yn normal unwaith eto 
ar ôl y cemotherapi.

Gallwch amddiffyn eich ewinedd a'ch dwylo drwy eu cadw'n 
llaith. Gwisgwch fenig amddiffynnol wrth wneud gwaith o 
amgylch y tŷ neu yn yr ardd. Mae'n iawn gwisgo paent ewinedd, 
ond peidiwch â gwisgo ewinedd ffug yn ystod cemotherapi. Os 
effeithir ar ewinedd eich traed, gwisgwch esgidiau sy'n eich ffitio'n 
dda er mwyn eu clustogi.

Effeithiau ar y nerfau
Gall rhai cyffuriau cemotherapi effeithio ar y nerfau yn eich dwylo 
neu'ch traed. Gall hyn achosi merwino neu fferdod, neu deimlad 
o binnau bach. Gelwir hyn yn niwropathi perifferol. Efallai y 
byddwch yn cael trafferth wrth gau botymau neu wrth wneud 
tasgau manwl. 

Mae'n bwysig gadael i'ch doctor neu nyrs wybod os yw hyn yn 
digwydd. Efallai bydd angen newid y dos o'r cyffur cemotherapi 
os yw'n gwaethygu. Fel arfer, bydd niwropatheg perifferol yn 
gwella'n raddol pan fydd y cemotherapi wedi dod i ben, ond 
weithiau gall bara am byth. Gallwn anfon rhagor o wybodaeth 
atoch am niwropatheg perifferol.

Awgrymiadau defnyddiol - newidiadau i'r croen

• Ceisiwch osgoi eillio gwlyb – mae rasel drydan yn llai 
tebygol o achosi briwiau.

• Defnyddiwch eli lleithio os yw eich croen yn sych 
neu'n cosi, ond gwiriwch gyda'ch nyrs cyn defnyddio 
eli os ydych chi'n cael radiotherapi hefyd.

• Os ydych allan yn yr haul, gwisgwch eli haul ffactor 
uchel (SPF) - o leiaf SPF 30.
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Effeithiau ar y system nerfol
Gall rhai cyffuriau wneud i chi deimlo'n bryderus, yn benysgafn, 
yn gysglyd neu i gael cur pen. Os oes gennych unrhyw rai 
o'r symptomau hyn, mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod 
i'ch doctor canser neu nyrs. Mae'n bosibl y byddant yn gallu 
rhoi meddyginiaethau i chi a fydd yn gallu helpu gyda rhai o'r 
effeithiau hyn.

Mae rhai pobl yn canfod bod cemotherapi yn eu gwneud yn 
anghofus neu'n methu canolbwyntio yn ystod neu ar ôl triniaeth. 
Mae doctoriaid weithiau'n galw hyn yn nam gwybyddol nad yw'n 
ddifrifol (mild cognitive impairment), ond fel arfer caiff ei alw'n 
'ymenydd-chemo' neu'n 'niwl-chemo'. 

Os bydd hyn yn digwydd, ni fydd fel arfer yn ddifrifol. Mae 
ffyrdd defnyddiol o'i reoli, fel defnyddio rhestri, nodiadau post-it, 
calendrau a'ch ffôn symudol i'ch atgoffa o bethau. Gall gwneud 
rhywfaint o ymarferion meddyliol, bwyta'n dda a chael digon o 
orffwys helpu hefyd. 

Mae gennym fwy o wybodaeth am nam gwybyddol nad yw'n 
ddifrifol.

Newidiadau o ran sut mae eich arennau'n gweithio 
Gall rhai cyffuriau cemotherapi effeithio ar ba mor dda mae eich 
arennau'n gweithio (swyddogaeth arennau).

Cyn pob triniaeth, bydd eich swyddogaeth arennau yn cael ei wirio 
gyda phrawf gwaed. Efallai y cewch hylif drwy ddrip (trwyth), cyn 
ac ar ôl y driniaeth. Mae hyn i gadw'ch arennau'n gweithio'n iawn. 
Efallai bydd y nyrsys yn gofyn i chi yfed digon. Fe allant ofyn i chi 
gofnodi beth rydych yn yfed a faint o wrin ydych chi'n ei basio.
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‘Rwy'n hoffi meddwl bod y sgîl-effeithiau yn 
arwydd bod y chemo yn gwneud ei waith ac 
yn lladd y drwg yn ogystal â rhai o'r da! Felly 
ceisiwch gadw'n bositif bydd y 'chemo' yn eich 
helpu.’

Mark

Newidiadau yn eich clyw
Gall rhai cyffuriau cemotherapi 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 fod yn barhaol. Mae tinitws fel arfer yn gwella pan 
ddaw'r driniaeth i ben.

Dywedwch wrth eich doctor canser neu nyrs os sylwch ar unrhyw 
un o'r newidiadau hyn.

Cynyddu'r risg o glotiau gwaed
Gall canser gynyddu eich risg o ddatblygu clot gwaed 
(thrombosis), a gallai cael cemotherapi 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 wrth eich meddyg ar unwaith 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 rhagor o wybodaeth i chi am glotiau gwaed.
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Sgîl-effeithiau steroidau

Mae steroidau yn gyffuriau a roddir yn aml gyda thriniaeth 
chemotherapi. Fel arfer, fe'u rhoddir am gyfnod byr o amser yn 
unig. Gallai rhai sgîl-effeithiau steroidau gynnwys camdreuliad, 
mwy o chwant bwyd, teimlo'n fwy egnïol neu'n aflonydd neu gael 
trafferth cysgu.

Gall cymryd steroidau gyda bwyd helpu i leihau camdreuliad. 
Gall eich doctor hefyd roi cyffuriau i chi i atal camdreuliad. 

Gall steroidau wneud i chi deimlo'n llawer mwy llwglyd nag arfer 
ac fe allech fagu pwysau. Bydd eich chwant bwyd yn dychwelyd i 
fod yn normal ar ôl i chi stopio eu cymryd. Os ydych yn poeni am 
fagu pwysau, siaradwch â'ch doctor neu nyrs.

Os ydych yn cael trafferth cysgu, fe allai helpu i gymryd eich 
steroidau yn y bore gyda bwyd.

Weithiau gall steroidau achosi cynnydd dros dro yn eich lefel siwgr 
gwaed. Efallai byddwch yn cael profion gwaed neu wrin rheolaidd 
i wirio hyn. Os ydych yn sychedig iawn ac yn pasio mwy o wrin 
nag arfer, dywedwch wrth eich doctor.

Ar ôl gorffen cwrs o steroidau, mae rhai pobl yn teimlo'n flinedig 
neu'n isel eu hysbryd, a gyda phoenau. Mae hyn oherwydd bod 
eu cyrff yn addasu i'r newidiadau mewn lefelau steroidau. Mae fel 
arfer yn gwella o fewn 2-3 diwrnod.

Mae gennym wybodaeth am steroidau y gallwn ei anfon atoch.
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Newidiadau i'ch  
cynllun triniaeth. 

Os bydd angen newid eich cynllun triniaeth cemotherapi, bydd 
eich doctor canser neu nyrs yn egluro pam. 

Efallai ei fod oherwydd effeithiau'r cemotherapi ar eich corff neu 
ar y canser ei hun. Weithiau, gellir gwneud newidiadau i weddu 
i'ch amgylchiadau personol chi. Gan ddibynnu ar y rheswm, 
efallai bydd eich doctor yn gohirio eich cemotherapi am amser 
byr, lleihau'r ddos, neu eich rhoi ar gyffur cemotherapi gwahanol.

Gohirio eich cemotherapi 

Y rheswm mwyaf cyffredin am ohirio cemotherapi yw nifer isel o 
gelloedd gwaed gwyn neu niwtroffilau. Nid yw hyn yn anarferol, 
felly ceisiwch beidio â phoeni gormod am hyn. Unwaith bydd eich 
celloedd gwaed gwyn yn ôl i lefel iach, gallwch ddechrau eich 
cylch nesaf o gemotherapi.

Mae'n bosibl y bydd modd i chi ohirio eich cemotherapi os 
bydd gennych achlysur cymdeithasol arbennig ar y gweill. Gan 
ddibynnu ar y math o ganser, ni fydd oediad byr yn eich triniaeth 
fel arfer yn broblem. Bydd eich doctor canser neu nyrs arbenigol 
yn dweud wrthych a yw hyn yn beth doeth ai peidio.
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Effeithiau ar eich corff 

Gall cemotherapi effeithio ar organau, fel mêr yr esgyrn, yr 
ysgyfaint, arennau a'r iau. Cewch brofion rheolaidd i fonitro hyn. 
Gall rhai cyffuriau effeithio ar y nerfau yn eich traed a'ch dwylo (a 
elwir yn niwropatheg perifferol) a gallai cyffuriau eraill effeithio ar 
eich clyw. 

Gan ddibynnu ar y broblem, efallai bydd eich doctor angen 
gostwng y dos o'r cyffur neu newid eich cyffur cemotherapi  
i un gwahanol. 

Effeithiau ar y canser 

Gall eich doctor drefnu pelydr-x, sganiau, profion gwaed neu 
archwiliad corfforol yn ystod triniaeth. Mae hyn i wirio effeithiau'r 
cemotherapi ar y canser (gweler tudalen 12). 

Os yw canlyniadau'r profion yn dangos nad yw'r cemotherapi yn 
cael digon o effaith ar y canser, efallai bydd eich doctor yn siarad 
gyda chi am gael cyffuriau cemotherapi gwahanol.
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Mae gennym lyfrynnau gwahanol ar gyfer dynion a 
merched ynghylch rhywioldeb a chanser. Ffoniwch ni 

ar 0808 808 00 00 i archebu copi am ddim.

Effeithiau ar fywyd rhywiol  
a ffrwythlondeb

Gall chemotherapi effeithio ar eich bywyd rhywiol, er nad yw hyn 
yn digwydd i bawb. Gall sgîl-effeithiau fel blinder, teimlo'n sâl 
neu'n wan leihau eich chwant rhywiol a gall rhyw fod yn anodd. 
Gall teimlo'n isel neu bryderus effeithio ar eich bywyd rhywiol 
hefyd. Efallai eich bod yn poeni am y canser, sut mae eich teulu'n 
ymdopi, neu'n poeni am arian.

Fel arfer, nid oes rheswm meddygol dros beidio â chael rhyw yn 
ystod triniaeth gemotherapi. Ond os yw nifer eich platennau'n 
isel, neu os yw nifer y celloedd gwyn yn eich gwaed yn isel, efallai 
bydd eich doctor yn eich cynghori i osgoi rhyw treiddiol nes bydd 
eich cyfrif gwaed yn gwella. 

Gall fod yn ddefnyddiol trafod unrhyw bryderon sydd gennych am 
eich bywyd rhywiol gyda'ch doctor neu'ch nyrs arbenigol Byddant 
yn aml yn llwyddo i dawelu eich meddwl a'ch helpu gydag unrhyw 
broblemau. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn dweud wrth eich 
partner sut rydych yn teimlo. Mae cwtsio, cyffwrdd a mwythau yn 
ffordd dda o ddangos eich teimladau hyd yn oed os nad ydych 
chi'n teimlo fel cael rhyw.

Ni ddylai cemotherapi gael effaith hirdymor ar eich bywyd 
rhywiol. Fel arfer, bydd y sgîl-effeithiau yn diflannu ar ôl i'ch 
triniaeth orffen. 
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Diogelu eich partner

Os ydych chi'n cael rhyw yn ystod y deuddydd cyntaf ar ôl cael 
cemotherapi, bydd angen i chi ddefnyddio condom. Gwneir hyn 
er mwyn diogelu eich partner rhag ofn bod unrhyw gemotherapi 
mewn semen neu hylif o'r wain. 

Nid yw'n bosibl pasio canser i'ch partner, ac ni fydd rhyw yn 
gwneud y canser yn waeth.

Atal Cenhedlu

Mae'n bwysig defnyddio dull atal cenhedlu effeithiol yn ystod 
cemotherapi ac am ychydig fisoedd wedyn er mwyn osgoi 
beichiogi. Y rheswm am hyn yw y gall y cyffuriau cemotherapi 
niweidio babi sy'n datblygu. Gall eich doctor canser neu nyrs roi 
mwy o gyngor i chi.

Fel arfer mae'n well defnyddio'r dulliau 'rhwystr' o ran atal 
cenhedlu yn ystod triniaeth. Er enghraifft, condomau, y cap neu'r 
coil (nid yr un hormonaidd os oes gennych ganser y fron). Gall 
sgîl-effeithiau cemotherapi, fel salwch a dolur rhydd, wneud y 
bilsen atal cenhedlu yn llai effeithiol. 

Beichiogrwydd a cemotherapi

Os ydych yn gwybod eich bod yn feichiog cyn dechrau triniaeth 
neu'n dod yn feichiog yn ystod eich triniaeth, gadewch i'ch doctor 
canser neu nyrs wybod ar unwaith. Byddant yn siarad trwy 
bethau'n ofalus gyda chi a'ch partner. Byddant yn egluro'r risgiau 
posibl a'r manteision o gael cemotherapi yn ystod beichiogrwydd. 
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Efallai byddai'n bosibl oedi'r cemotherapi nes mae'r babi wedi 
cael ei eni, neu ei gael yng nghyfnodau hwyrach beichiogrwydd. 
Mae hyn yn dibynnu ar y math o ganser, ei gam, y cyffuriau 
rydych ei angen a sawl mis yn feichiog ydych chi. Bydd eich 
doctor canser yn esbonio a yw'r dewisiadau hyn ar gael yn eich 
sefyllfa chi.

Gall hwn fod yn gyfnod anodd a gofidus, yn enwedig os 
yw'n golygu gwneud penderfyniadau ynghylch parhau â'r 
beichiogrwydd ai peidio. Bydd angen amser arnoch i ddeall yr 
wybodaeth rydych wedi'i chael, ac i siarad â'ch partner a'ch teulu. 
Bydd eich tîm canser yn helpu i'ch cefnogi. Os oes angen cymorth 
mwy arbenigol arnoch, gallant eich cyfeirio at gwnselydd. 
Gallwch hefyd siarad â’n harbenigwyr cymorth canser ar  
0808 808 00 00.

Bwydo o'r fron a cemotherapi

Ni chynghorir bwydo o'r fron yn ystod cemotherapi. Mae hyn 
oherwydd gellid pasio'r cyffuriau i'ch babi trwy'r llaeth. Efallai 
byddwch yn gallu cymryd llaeth ychwanegol allan cyn i'r 
cemotherapi ddechrau a'i rewi i'w ddefnyddio'n ddiweddarach.

Yn ystod y cemotherapi, efallai byddwch yn dal i allu tynnu llaeth, 
na allwch ei gadw na'i ddefnyddio, fel eich bod yn dal i gynhyrchu 
llaeth pan fydd eich triniaeth yn dod i ben. Efallai byddwch yn 
gallu dechrau bwydo o'r fron ar ôl cemotherapi. Ond bydd hyn 
yn dibynnu ar a ydych chi'n cael unrhyw driniaeth arall a allai 
amharu ar y broses bwydo o'r fron. Bydd eich doctor canser neu 
nyrs yn dweud mwy wrthych am hyn. 

Ni fydd cael cemotherapi yn effeithio ar eich gallu i fwydo o'r fron 
yn y dyfodol.
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Diwedd cynnar i'r mislif
I rai merched, mae cemotherapi yn achosi diwedd cynnar i'r 
mislif. Gall hyn achosi symptomau diwedd cynnar i'r mislif fel 
pyliau o wres, fagina sych, pryder, newid hwyliau a llai o chwant 
rhywiol (libido). Bydd eich mislif yn stopio a bydd y cyfnod diwedd 
cynnar i'r mislif yn dechrau. Fel arfer mae doctoriaid yn dweud 
bod y diwedd cynnar i'r mislif cyn 45 oed.

Efallai bydd modd i chi gael therapi adfer hormonau (HRT) i adfer 
yr hormonau nad yw eich ofarïau yn eu cynhyrchu rhagor. Gall 
wella rhai o symptomau diwedd cynnar i'r mislif a diogelu eich 
esgyrn a'ch calon. Gall diwedd cynnar i'r mislif gynyddu'r risg o'ch 
esgyrn yn teneuo (osteoporosis).

Ond mae rhai mathau o ganser, er enghraifft canser y fron a 
chanser y groth, yn dibynnu ar hormonau i dyfu felly efallai na 
fydd eich arbenigwr yn awgrymu i chi gymryd HRT. Gallwn anfon 
gwybodaeth atoch am reoli symptomau diwedd cynnar i'r mislif i 
ferched sydd â chanser y fron.

Os ydych wedi cael diwedd cynnar i'r mislif oherwydd cemotherapi, 
holwch eich arbenigwr canser os yw HRT yn addas i chi.

Rheoli symptomau diwedd cynnar i'r mislif 
Os nad yw eich doctor yn eich cynghori i gymryd HRT, neu os 
nad ydych am ei gymryd, mae ffyrdd gwahanol o reoli eich 
symptomau. Os yw eich symptomau yn effeithio ar eich bywyd 
bob dydd, holwch eich doctor ynghylch meddyginiaethau eraill a 
allai eich helpu gyda symptomau diwedd cynnar i'r mislif.

Gall dos isel o gyffuriau gwrth-iselder, neu gyffur o'r enw 
Clonidine (Catapres®, Dixarit®) sy'n cael ei ddefnyddio i reoli 
pwysedd gwaed leihau pyliau o wres a chwysu. Mae rhai 
merched yn credu y gall defnyddio techneg rheoli anadlu, ioga, 
neu aciwbigo helpu gyda phyliau o wres a gwrido. Mae modd 
defnyddio ireidiau (lubricants) neu eli gwahanol i helpu i leihau 
anesmwythder oherwydd fagina sych yn ystod rhyw. 
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Effeithiau ar ffrwythlondeb

Yn anffodus, gall rhai cyffuriau cemotherapi effeithio ar ffrwythlondeb 
(eich gallu i ddod yn feichiog neu i ddod yn dad i blentyn).

Mae'n bwysig trafod eich risg o anffrwythlondeb gyda'ch doctor 
canser cyn i chi ddechrau cael cemotherapi. Os oes gennych 
bartner, byddai'n syniad da i'w cynnwys yn y drafodaeth.

Er bod cemotherapi yn gallu effeithio ar ffrwythlondeb, mae'n 
dal yn bosibl i ddynes feichiogi neu i ddyn feichiogi ei bartner 
yn ystod triniaeth gemotherapi. Mae'n bwysig osgoi beichiogi os 
ydych yn cael cemotherapi oherwydd gallai'r cyffuriau niweidio 
babi sy'n datblygu (gweler tudalen 76).

Merched 
Gall rhai cyffuriau cemotherapi, ond nid pob un ohonynt, stopio 
eich ofarïau rhag cynhyrchu wyau dros dro neu'n barhaol.

Gallai cemotherapi wneud eich mislif yn anghyson neu achosi 
iddynt stopio am gyfnod (anffrwythlondeb dros dro). Ond ar ôl i'r 
driniaeth ddod i ben, bydd modd i'r ofarïau ddechrau cynhyrchu 
wyau eto a bydd eich mislif yn dychwelyd i normal. Gallai gymryd 
ychydig fisoedd neu hyd at ddwy flynedd i'ch mislif ddychwelyd. Yr 
ieuengaf yr ydych, y mwyaf tebygol fydd hi i chi gael mislif normal 
unwaith eto a pharhau yn ffrwythlon ar ôl cemotherapi.

Os na fydd eich mislif yn dychwelyd ni fydd modd i chi feichiogi a 
byddwch yn cychwyn diwedd cynnar i'ch mislif (gweler tudalen 78).

Cyn i'ch cemotherapi ddechrau, mae'n bwysig gwybod a fydd yn 
effeithio ar eich ffrwythlondeb ai peidio. Yna gallwch benderfynu 
os ydych am gael eich cyfeirio at arbenigwr ffrwythlondeb. 
Byddant yn gallu trafod y dewisiadau posibl i helpu i warchod eich 
ffrwythlondeb, fel storio embryonau (wyau wedi'u ffrwythlonni) 
neu wyau, gyda chi. 
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Dynion
Nid yw rhai cyffuriau cemotherapi yn cael dim effaith ar 
ffrwythlondeb, ond gall eraill arafu'r broses o gynhyrchu sberm 
neu ei stopio yn llwyr. Ar gyfer y rhan fwyaf o ddynion rhywbeth 
dros dro fydd hyn. Ni fydd unrhyw broblemau i gynhyrchu sberm 
yn eich rhwystro rhag cael codiad nac i fwynhau rhyw.

Hyd yn oed os yw eich siawns o fynd yn anffrwythlon yn isel, 
efallai y byddwch yn dal i gael eich cynghori i storio sberm ar 
gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol. Mae'n rhaid gwneud hyn cyn 
y byddwch yn dechrau cael cemotherapi. Dylai bechgyn yn eu 
harddegau sydd â risg o fod yn anffrwythlon hefyd, os yn bosibl, 
storio eu sberm ar gyfer y dyfodol.

Fel arfer bydd gofyn i chi gynhyrchu sawl sampl o sberm dros 
gyfnod o wythnos neu bythefnos. Bydd y rhain yn cael eu rhewi a'u 
storio. Mae hyn yn golygu y gellir eu defnyddio yn ddiweddarach i 
ffrwythloni wyau a gwneud eich partner yn feichiog.

Gall gymryd ychydig o flynyddoedd i'ch cyfrif sberm ddychwelyd 
i normal ar ôl chemotherapi. Yn anffodus, i rai dynion, mae'r 
anffrwythlondeb yn barhaol. Gall eich doctor wirio eich cyfrif 
sberm ar ôl i'r driniaeth orffen.

Mae gennym fwy o wybodaeth yn ein llyfrynnau am 
ffrwythlondeb. Mae gennym lyfryn i ferched, ac un i 

ddynion. Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00 i archebu copi 
am ddim.
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Teimladau am anffrwythlondeb
Os oeddech wedi bod yn cynllunio cael plant, gall fod yn anodd 
iawn dod i delerau ag anffrwythlondeb.

Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi siarad am eich teimladau â 
chwnselydd sydd wedi'i hyfforddi neu therapydd sy'n arbenigo 
mewn problemau ffrwythlondeb. Efallai bydd eich doctor neu nyrs 
arbenigol yn gallu trefnu hyn neu gallwch gysylltu â'r sefydliadau ar 
dudalen 111-113 i gael rhagor o wybodaeth. Gall ein harbenigwyr 
cymorth canser ar y llinell rhadffon 0808 808 00 00 hefyd 
ddarparu cymorth.



84 Deall cemotherapi

Effeithiau diweddarach 
cemotherapi 

Efallai bydd rhai pobll yn cael effeithiau diweddarach o'r 
cemotherapi. Mae'r rhain yn sgîl-effeithiau y byddwch yn dal 
i'w gweld chwe mis ar ôl cemotherapi, neu sgîl-effeithiau sy'n 
dechrau flynyddoedd yn ddiweddarach. Nid yw effeithiau hwyr yn 
gyffredin ac mae llawer mwy o fanteision i gemotherapi nag sydd 
o risgiau. 

Gall eich doctor canser neu nyrs arbenigol egluro unrhyw 
effeithiau diweddarach posibl yn sgîl eich cemotherapi. Mae 
gwahanol gyffuriau yn achosi gwahanol effeithiau diweddarach. 
Gallai rhai cyffuriau achosi: 

 • diwedd cynnar i'r mislif (gweler tudalen 78) 

 • anffrwythlondeb (gweler tudalennau 79–81) 

 • niwropathi perifferol (gweler tudalen 68).

Effeithiau ar y galon neu'r ysgyfaint 

Gall rhai cyffuriau cemotherapi gynyddu'r risg o broblemau â'r 
galon neu â'r ysgyfaint yn ddiweddarach mewn bywyd. Gall eich 
doctor roi rhagor o wybodaeth i chi am hyn. Mae rhai pethau y 
gallwch eu gwneud i wella eich iechyd cyffredinol. Mae gennym 
fwy o wybodaeth ar dudalennau 100–103. 

Mae gan ein llyfryn Heart health and cancer 
treatment awgrymiadau defnyddiol ar edrych ar  

ôl eich calon a sut gellir monitro a rheoli effeithiau 
diweddarach.
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Ail ganser

Gall rhai cyffuriau cemotherapi gynyddu'r risg o ddatblygu 
mathau penodol o ganser neu lewcemia yn y dyfodol. Mae hyn 
yn brin, a bydd eich meddygon yn pwyso a mesur y cynnydd bach 
yn y risg hwn yn erbyn mantais y chemotherapi i drin eich canser.



‘Rhoddodd fy nheithiau cerdded 
o gwmpas y pwll reswm i mi 
fynd allan o'r tŷ ar hyd yn 
oed y dyddiau tywyllaf - dydy 
wyneb cyfeillgar fyth yn bell.’
Kate
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Effeithiau ar fywyd bob dydd

Gall canser a'r driniaeth ar ei gyfer effeithio ar sawl agwedd 
wahanol o'ch bywyd. Mae'n bosibl y byddwch yn profi llawer o 
wahanol emosiynau. Mae'n bosibl hefyd y byddwch am gael 
egwyl o'ch gwaith, ac y bydd angen cymorth ariannol arnoch. 

Er gall triniaeth cemotherapi achosi sgîl-effeithiau annymunol, 
mae rhai pobl yn dal i allu byw bywyd normal bron yn ystod 
triniaeth. Ond mae hyn yn dibynnu ar y math o driniaeth 
cemotherapi rydych yn ei chael.

Hyd yn oed os ydych yn teimlo'n wael ar ôl cylch o gemotherapi, 
efallai byddwch yn gwella'n gyflym. Efallai bydd gennych amser i 
wneud y pethau rydych yn arfer eu gwneud cyn eich cylch nesaf. 
Hefyd, os yw'r canser yn achosi symptomau, mae'n bosib y bydd 
eich cemotherapi yn gwneud i chi deimlo'n well drwy eu gwella. 

Gall rhai pobl barhau i fynd i'r gwaith, a chael amser i ffwrdd ar 
gyfer triniaeth neu oriau gweithio byrrach (gweler tudalen 92).

Bywyd cymdeithasol

Gan ddibynnu ar sut rydych yn teimlo, does dim rheswm dros 
beidio â mynd allan neu fynd i weld ffrindiau os byddwch yn 
cynllunio ymlaen llaw.

Os byddwch yn mynd allan am y nos, ceisiwch orffwyso yn ystod 
y dydd er mwyn i chi gael mwy o egni fin nos. Os ydych chi'n 
mynd allan am bryd o fwyd, cymrwch dabledi gwrth-salwch - os 
oes angen - 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
I'r rhan fwyaf o bobl, ni ddylai cael ambell i ddiod alcoholig 
o bryd i'w gilydd effeithio ar eich triniaeth cemotherapi. Ond 
byddai'n well i chi holi eich doctor canser neu nyrs yn gyntaf.

Brechiadau

Gall brechiadau ostwng eich siawns o gael heintiau penodol. Os 
ydych wedi cael cemotherapi, efallai na fyddwch yn gallu cael rhai 
brechiadau gan fod eich system imiwnedd yn wan. Mae'r rhain 
yn cynnwys brechiadau 'byw', sy'n defnyddio ychydig iawn o firws 
neu facteria byw, fel:

 • MMR (y brechiad triphlyg ar gyfer y frech goch, clwy'r pennau a 
rwbela)

 • BCG (tiwberciwlosis)

 • y dwymyn felen

 • teiffoid geneuol.

 • yr eryr.

Os ydych yn mynd dramor ar wyliau yn ystod triniaeth 
cemotherapi, mae'n bwysig cofio na ddylech gael unrhyw 
frechiadau teithio 'byw'. Bydd y brechiadau byddwch eu hangen 
yn dibynnu ar ble rydych yn mynd. Cyn prynu gwyliau, holwch 
eich doctor ynglyn ag a ydych angen unrhyw frechiadau ac a yw'n 
ddiogel i chi eu cael. 
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Gwyliau ac yswiriant teithio

Weithiau mae pobl sydd â chanser yn cael trafferth cael yswiriant 
teithio. Mae'n well chwilio am yswiriant teithio cyn gynted â 
phosibl. Yn ddelfrydol, dylech ddechrau chwilio cyn prynu 
gwyliau.

Gallwn anfon llyfrynnau atoch am deithio a chanfod yswiriant 
teithio. Mae'r wybodaeth yma ar gael ar ein gwefan hefyd. Ewch i 
macmillan.org.uk/travel
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Eich teimladau
Efallai bydd ymdopi â chanser a cemotherapi yn gwneud i chi 
deimlo'n bryderus, yn ofnus neu'n isel ar brydiau. 

Weithiau, bydd y teimladau hyn yn dod i'r amlwg mewn 
sefyllfaoedd fel gorfod newid eich trefn ddyddiol i gyd-fynd â 
cemotherapi. Neu gallai hefyd gael ei achosi gan rywbeth mwy 
amlwg, fel sgîl-effaith benodol neu'r risg o anffrwythlondeb. 
Mae'n naturiol cael y teimladau hyn yn ystod eich triniaeth.

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. Mae'n aml yn syniad da i siarad 
am eich teimladau â'ch teulu neu'ch ffrindiau agos. 

Gallwch hefyd siarad â'ch doctor canser, eich nyrs arbenigol neu 
weithiwr cymdeithasol am sut rydych yn teimlo. Mae'n bwysig 
eich bod yn dweud wrthynt os ydych yn cael trafferthion neu 
os ydych chi'n meddwl eich bod yn ddigalon. Gallant drefnu 
mwy o gefnogaeth neu eich cyfeirio at gwnsler neu ddoctor sy'n 
arbenigo mewn problemau emosiynol. Efallai byddant hefyd yn 
rhoi cyffur gwrth-iselder neu gyffur gwrth-bryder i chi. 

‘ Y pryder a gewch pan rydych yn cael 
diagnosis o ganser yw y byddwch yn 
dod yn glaf canser a dyna fydd pwy 
ydych chi. Ond mewn gwirionedd, mae 
fy ffrindiau a fy nheulu wedi gwneud i 
mi deimlo mai Kate ydw i, ac mai dim 
ond rhan o bwy yr ydwyf yw hyn.’
Kate
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Gall ein llyfryn How are you feeling? The 
emotional effects of cancer eich helpu i ymdopi 

gyda'ch teimladau ac emosiynau.

Canfod gwybodaeth 

Gallai gwybod mwy am eich canser a sgîl-effeithiau eich triniaeth 
eich helpu i deimlo bod gennych fwy o reolaeth. Efallai bydd 
gennych gwestiynau am effeithiau cemotherapi ar y canser ac ar 
eich bywyd yn gyffredinol. Gall cael gwybodaeth ac atebion i'r 
cwestiynau hyn helpu lleddfu pryder.

Os nad ydych yn deall yr esboniadau a roddir i chi gan eich 
doctoriaid neu'ch nyrsys, yna daliwch ati i'w holi nes byddwch 
yn deall. Mae'r doctoriaid a nyrsys yn barod iawn i ateb unrhyw 
gwestiynau a rhoi'r newyddion diweddaraf i chi am eich cynnydd.

Mae yna bethau gallwch eu gwneud a allai wneud cwrs eich 
triniaeth cemotherapi 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 drwy'r amser. Pan rydych yn delio 
â salwch difrifol, mae'n naturiol eich bod yn poeni ac yn teimlo'n 
isel weithiau. Mae derbyn y byddwch yn teimlo'n negyddol rai 
dyddiau yn rhan o ddygymod â chanser.
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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 sgîl-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 sgîl-effeithiau trwy ddefnyddio'r math yma o 
wybodaeth.

Fel mae eich dyddlyfr yn datblygu, efallai bydd o gymorth i 
chi edrych yn ôl ar sut gwnaethoch ymdopi yn ystod adegau 
anodd blaenorol. Mae dyddiadur preifat hefyd yn caniatau i 
chi ysgrifennu unrhyw beth yr ydych yn ei gael yn anodd siarad 
amdano. Weithiau gellir ei ddefnyddio i'ch helpu i baratoi i siarad 
gyda rhywun am broblem. Neu gallwch ei ddefnyddio i ddisgrifio'r 
gwylltineb neu dristwch rydych yn ei deimlo ac na allwch ei fynegi 
mewn ffordd arall.

Gallwch greu eich blog eich hun, siarad gyda pobl 
a gwylio fideos yn ein cymuned ar-lein. Ewch i 

macmillan.org.uk/community
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Gwaith

Efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith 
yn ystod eich triniaeth ac am gyfnod wedyn. Gall fod yn anodd 
barnu’r amser gorau i fynd yn ôl i’r gwaith. Bydd hyn yn dibynnu'n 
bennaf ar y math o waith rydych yn ei wneud a sut effeithir ar eich 
incwm. Mae’n bwysig eich bod yn gwneud yr hyn sydd orau i chi.

Gall mynd yn ôl i’ch trefn arferol fod yn help mawr, ac efallai y 
byddwch eisiau mynd yn ôl i weithio cyn gynted â phosibl. Mae'n 
syniad da i siarad â’ch cyflogwr am y sefyllfa – efallai y bydd yn 
bosibl i chi weithio oriau rhan amser neu rannu swydd.

Ar y llaw arall, gall gymryd amser hir i wella'n iawn ar ôl triniaeth 
canser, a gallai gymryd sawl mis cyn y byddwch yn barod i 
ddychwelyd i’r gwaith. Mae'n bwysig peidio gwneud 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.

Hawliau cyflogaeth

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gwarchod unrhyw un 
sy’n dioddef, neu wedi dioddef, o ganser. Hyd yn oed os yw 
rhywun wedi cael canser yn y gorffennol ac wedi cael triniaeth 
lwyddiannus ac wedi gwella, maent yn dal wedi eu cynnwys o dan 
y Ddeddf. Mae hyn yn golygu na all eu cyflogwr wahaniaethu yn 
eu herbyn am unrhyw reswm, gan gynnwys eu canser blaenorol. 
Mae'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn gwarchod pobl 
yng Ngogledd Iwerddon.

Mae gan ein llyfrynnau 'Work and cancer', 'Working while 
caring for someone with cancer' a 'Self-employment and 
cancer' ragor o wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol. Cewch 
lawer mwy o wybodaeth hefyd yn macmillan.org.uk/work
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Help ariannol a budd-daliadau

Os ydych chi'n cael trafferth ymdopi ag effeithiau ariannol canser, 
mae help ar gael.

Os na allwch weithio oherwydd eich salwch, gallwch gael Tâl 
Salwch Statudol. Bydd eich cyflogwr yn talu hwn am hyd at 28 
wythnos o salwch. Os ydych chi'n gymwys, ni allant dalu llai i chi.

Cyn i'ch Tâl Salwch Statudol ddod i ben, neu os nad ydych yn 
gymwys i'w gael, gwiriwch a allwch hawlio Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth (ESA). Mae hwn yn lwfans ar gyfer pobl nad ydynt yn 
gallu gweithio oherwydd salwch neu anabledd

Mae dau wahanol fath o ESA:

 • cyfrannol – gallwch gael hwn os ydych chi wedi gwneud digon 
o gyfraniadau yswiriant gwladol

 • seiliedig ar incwm – gallwch gael hwn os yw eich incwm a'ch 
cynilion yn is na lefel benodol.

Er mis Hydref 2013, mae budd-dal newydd o'r enw Credyd 
Cynhwysol wedi dechrau cymryd lle ESA seiliedig ar incwm yng 
Nghymru, Lloegr a'r Alban. Mae hwn yn fudd-dal ar gyfer pobl 
sy'n chwilio am waith neu sydd ar incwm isel.

Mae Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) yn fudd-dal newydd 
ar gyfer pobl o dan 65 oed sy'n cael anhawster cerdded neu 
edrych ar ôl eu hunain (neu'r ddau). Rhaid i chi fod wedi bod â'r 
anawsterau hyn am o leiaf dri mis, a disgwylir iddynt bara am 
y naw mis nesaf. Ers Ebrill 2013, mae PIP wedi dechrau disodli 
budd-dal hŷn tebyg o'r enw Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) yng 
Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Mae Lwfans Gweini (AA) ar gyfer pobl 65 mlwydd oed neu hŷn 
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sy'n cael anhawster edrych ar ôl eu hunain Efallai y byddwch yn 
gymwys os, er enghraifft, rydych angen help i godi o'r gwely, i gael 
bath neu i wisgo amdanoch. Nid oes yn rhaid i chi gael gofalwr, 
ond rhaid eich bod wedi bod angen gofal am o leiaf chwe mis.

Os ydych yn dioddef o salwch terfynol, byddwch yn dal i allu 
hawlio PIP, DLA neu AA yn ôl y 'rheolau arbennig’. Mae hyn yn 
golygu yr ymdrinir â'ch cais yn gyflym ac y byddwch yn cael y 
budd-dal rydych wedi gwneud cais amdano ar y gyfradd uchaf.

Help i ofalwyr

Mae Lwfans Gofalwr yn fudd-dal wythnosol sy'n helpu pobl sy'n 
gofalu am rywun ag anghenion gofal sylweddol. Os nad ydych 
chi'n gymwys i'w gael, gallwch wneud cais am Gredyd Gofalwyr. 
Mae hwn yn eich helpu i gronni blynyddoedd cymwys ar gyfer 
Pensiwn Gwladol.

Rhagor o wybodaeth

Gall y system fudd-daliadau fod yn gymhleth, felly mae’n syniad 
da i siarad â chynghorydd budd-daliadau profiadol. Gallwch 
siarad ag un trwy ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 
00 00. Dim ond rhai budd-daliadau sydd wedi'u rhestru yma, ac 
efallai y bydd eraill ar gael i chi.

Cewch ragor o wybodaeth am fudd-daliadau'r wladwriaeth a sut i 
wneud cais amdanynt ar-lein yn gov.uk (Cymru, Lloegr a'r Alban) 
a nidirect.gov.uk (Gogledd Iwerddon). Mae'r gwefannau hyn yn 
rhoi gwybodaeth am gymorth ariannol, eich hawliau, cyflogaeth 
a byw'n annibynnol. Cewch wybodaeth hefyd am y materion hyn 
drwy gysylltu â llinellau cymorth perthnasol yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (gweler tudalen 114) neu Gyngor ar Bopeth (gweler 
tudalen 114). Yng Ngogledd Iwerddon, gallwch ffonio Benefit 
Enquiry Line Northern Ireland ar 0800 220 674.
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Mae ein llyfryn 'Help with the cost of cancer' yn cynnwys 
gwybodaeth fanylach. Gallai ein fideo yn macmillan.org.uk/
gettingfinancialhelp hefyd fod yn ddefnyddiol.

Yswiriant

Efallai y bydd pobl â chanser neu sydd wedi cael canser yn 
ei chael yn fwy anodd cael mathau penodol o yswiriant, gan 
gynnwys yswiriant bywyd ac yswiriant teithio. Gall cynghorydd 
ariannol eich helpu i edrych ar eich anghenion ac i chwilio am 
y fargen orau. Gallwch ddod o hyd i gynghorydd ariannol drwy 
gysylltu ag un o'r sefydliadau ar dudalen 113-114.

Gall ein llyfrynnau 'Insurance a Getting travel insurance' hefyd 
fod yn ddefnyddiol.
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Dilyniant

Ar ol i'ch cemotherapi orffen byddwch yn cael gwiriadau 
rheolaidd ac efallai sganiau neu belydrau-x. Bydd hyn yn dibynnu 
ar eich math o ganser a'r triniaethau rydych wedi'u cael. 

Mae llawer o bobl yn sylwi eu bod yn mynd yn bryderus iawn cyn 
eu hapwyntiadau. Mae hyn yn naturiol. Gall cael cefnogaeth gan 
eich teulu, ffrindiau neu un o’r sefydliadau a restrir ar dudalennau 
111-115 fod o gymorth yn ystod yr amser hwn.

Mae apwyntiadau dilynol yn gyfle da i drafod unrhyw broblemau 
neu rywbeth sy'n eich poeni. Gall helpu pe baech yn llunio rhestr 
o gwestiynau ymlaen llaw i wneud yn siŵr nad ydych yn anghofio 
dim. 

Os oes gennych unrhyw broblemau, neu yn sylwi ar unrhyw 
symptomau newydd rhwng eich apwyntiadau, gadewch i'ch doctor 
wybod cyn gynted â phosibl. Peidiwch ag aros tan yr apwyntiad 
nesaf sydd wedi'i drefnu – gofynnwch am un cynharach.

Fe allech gael apwyntiadau dilynol mewn clinig sydd o dan 
arweiniad nyrsys a byddwch ond yn gweld eich arbenigwr canser 
os bydd angen archwilio rhywbeth ymhellach. Weithiau, yn 
hytrach nag apwyntiadau arferol, gofynnir i bobl gysylltu â’u nyrs 
neu arbenigwr canser os ydynt yn poeni am unrhyw beth. 

Gall fod yn fuddiol i ddarllen ein llyfryn What to do 
after cancer treatment ends: 10 top tips. Mae'n 

dweud wrthych beth i'w ddisgwyl a ble gallwch fynd am 
gymorth pellach.
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Dechrau gwella

Gall dod i ddiwedd eich triniaeth radiotherapi fod yn adeg o 
deimladau cymysg. Mae'n debyg y byddwch yn falch, ond efallai 
byddwch yn bryderus neu'n ansicr ynghylch y dyfodol. 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 
ol iddynt. 

Gall gymryd amser i adennill eich hyder unwaith eto ac i ddod 
i delerau â'r hyn rydych wedi bod trwyddo. Gall hefyd gymryd 
amser i wella ar ôl y driniaeth. Efallai y byddwch wedi blino 
am dipyn ac efallai bydd gennych newidiadau emosiynol neu 
gorfforol i ddelio gyda nhw. Mae'n bwysig eich bod yn rhoi amser 
i'ch hun i ddygymod.

Mae cymorth ar gael gan y sefydliadau a restrir ar dudalennau 
111–115. Gallwch hefyd ofyn i'ch tîm gofal iechyd am fanylion 
grwpiau cymorth lleol a all eich helpu.
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Sut gallwch helpu eich hun

Pan fydd y driniaeth drosodd, efallai yr hoffech feddwl am newid 
eich ffordd o fyw a dysgu mwy am fyw'n iach.

Efallai eich bod yn byw'n iach cyn eich triniaeth, ond eich bod 
yn awr eisiau meddwl mwy am wneud y gorau o'ch iechyd. Mae 
pethau y gallwch eu gwneud i helpu'ch corff i wella. Gall y rhain 
hefyd wella eich ymdeimlad o les a lleihau eich risg o gael salwch 
arall a chanserau eraill.

Beth allwch chi ei wneud

Mae rhai pethau gallwch ei wneud a fydd yn helpu eich iechyd. 

 • Mae gweithgareddau corfforol rheolaidd yn dda ar gyfer 
eich calon a'ch ysgyfaint, ac mae'n cadw eich esgyrn yn iach 
- mae gennym lyfryn o'r enw 'Physical activity and cancer 
treatment', sy'n cynnwys awgrymiadau ynghylch sut mae bod 
yn fwy egnïol. Mae gan ein llyfryn 'Heart health and cancer 
treatment' awgrymiadau defnyddiol ar edrych ar ôl eich calon 
a sut gellir monitro a rheoli effeithiau diweddarach.

 • Mae cadw at bwysau iach a bwyta'n iach yn dda ar gyfer eich 
calon a'ch esgyrn. Mae gennym lyfrynnau o'r enw 'Healthy 
eating and cancer' a 'Managing your weight after cancer 
treatment', a allai fod yn ddefnyddiol i chi.

 • Os ydych chi'n ysmygu, rhoi'r gorau iddi yw'r penderfyniad gorau 
gallwch ei wneud er lles eich iechyd. Mae ysmygu yn risg enfawr 
mewn cysylltiad â phroblemau â'ch calon a'ch ysgyfaint, ac mae 
hefyd yn effeithio ar iechyd eich esgyrn. Ysmygu yw'r prif achos 
dros ganser yr ysgyfaint, ac mae'n ffactor risg enfawr ar gyfer 
gwahanol fathau o ganser. Mae ein llyfryn 'Giving up smoking' 
wybodaeth ac awgrymiadau ar sut i'ch helpu i roi'r gorau iddi.
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Therapïau cyflenwol 

Gall therapïau cyflenwol helpu i wella ansawdd bywyd a lles pobl. 
Gall hefyd weithiau helpu i ostwng sgîl-effeithiau cemotherapi. 
Mae llawer o bobl yn canfod y gall therapïau cyflenwol eu helpu 
i deimlo'n gryfach ac yn fwy hyderus i ddelio â cemotherapi. Mae 
modd defnyddio llawer o'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.

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 tylino, ymlacio ac aromatherapi. 

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

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. Gall ein harbenigwyr cymorth canser roi manylion i 
chi am eich grwpiau cymorth lleol. Gallwch siarad â nhw ar  
0808 808 00 00.

Bydd ein llyfryn 'Talking about your cancer' hefyd yn eich helpu 
i ddarganfod ffyrdd o drafod eich canser.
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Teulu a ffrindiau
Yn aml mae teulu a ffrindiau eisiau eich helpu. Serch hynny, 
efallai byddant yn ei chael yn anodd deall yn union beth rydych 
yn ei wynebu. Mae cyfathrebu da yn bwysig iawn. Pan fyddwch yn 
teimlo y dylai eich ffrindiau a'ch teulu eich helpu, efallai y byddant 
yn cymryd cam 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 eich pen eich 
hun. Efallai hefyd eu bod yn teimlo'n ddigon emosiynol eu  
hunain hefyd.

Ceisiwch fod yn agored ac yn onest am sut mae eich triniaeth yn 
mynd a sut rydych yn teimlo am y peth. Yna bydd modd osgoi 
camddealltwriaeth a bydd teulu a ffrindiau yn cael cyfle i ddangos 
eu cariad a'u cefnogaeth.

‘Rwy'n teimlo fod llawer o bobl ofn trafod 
canser a siarad amdano'n uniongyrchol, ond 
mewn gwirionedd dyna'r peth gwaethaf. 
Byddai'n llawer gwell gen i ei gael allan yn yr 
agored ac iddo gael ei drafod, oherwydd ar 
ddiwedd y dydd, dyna'r unig ffordd y daw pobl 
yn fwy cyfforddus ynghylch mynd at y doctor.’

Kate
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Mae ein llyfryn 'Lost for words' wedi'i ysgrifennu ar gyfer 
perthnasau a ffrindiau pobl gyda chanser. Mae'n edrych ar yr 
anawsterau sydd gan bobl wrth siarad am ganser.

Mae gan ein gwefan 'The Source' (source.macmillan.org.uk) 
wybodaeth werthfawr i helpu teuluoedd a ffrindiau i wybod beth 
i'w ddweud neu sut i helpu pan fo gan rywun sy'n annwyl iddynt 
ganser. I gael mwy o wybodaeth a chyngor am feddyginiaeth, 
ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00 
neu ewch i visit macmillan.org.uk 
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Ynghylch ein gwybodaeth

Rydym yn darparu gwybodaeth arbenigol, gyfoes 
am ganser. Mae ein holl wybodaeth ar gael am 
ddim i bawb.

Archebwch yr hyn sydd  
ei angen arnoch 

Efallai y byddwch eisiau archebu 
mwy o daflenni neu lyfrynnau fel 
hwn. Ewch i be.macmillan.org.
uk neu ffoniwch ni ar  
0808 808 00 00.

Mae gennym lyfrynnau ar 
wahanol fathau o ganser, 
triniaethau a sgîl-effeithiau. Mae 
gennym hefyd wybodaeth am 
waith, materion ariannol, diet, 
bywyd ar ôl canser a gwybodaeth 
i ofalwyr, teulu a ffrindiau. 

Mae ein holl wybodaeth ar gael 
ar-lein hefyd yn macmillan.org.
uk/cancerinformation Yno hefyd 
mi welwch fideos sy'n cynnwys 
hanesion go iawn gan bobl sydd 
wedi'u heffeithio gan ganser, a 
gwybodaeth gan weithwyr iechyd 
a gofal cymdeithasol.

Fformatau eraill

Rydym hefyd yn darparu 
gwybodaeth mewn gwahanol 
ieithoedd a fformatau, gan 
gynnwys:

 • llyfrau sain

 • Braille

 • Iaith Arwyddion Prydain

 • Llyfrynnau Hawdd eu Darllen

 • e-lyfrau

 • print bras

 • cyfieithiadau.

Cewch ragor o wybodaeth yn 
macmillan.org.uk/otherformats  
Os hoffech i ni gynhyrchu 
gwybodaeth mewn fformat 
gwahanol ar eich cyfer, 
anfonwch e-bost atom yn 
cancerinformationteam@
macmillan.org.uk neu ffoniwch 
ni ar 0808 808 00 00.
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Helpwch ni i wella  
ein gwybodaeth

Gwyddom mai'r bobl sy'n 
defnyddio ein gwasanaethau yw'r 
gwir arbenigwyr. Dyna pam rydym 
bob amser yn eu cynnwys yn ein 
gwaith. Os ydych chi wedi cael 
eich effeithio gan ganser, gallwch 
ein helpu i wella ein gwybodaeth.

Rydym yn rhoi cyfle i chi i 
gynnig sylwadau ar amrywiaeth 
o wybodaeth gan gynnwys 
llyfrynnau, taflenni a thaflenni 
ffeithiau.

Os hoffech glywed mwy 
am fod yn adolygwr, 
e-bostiwchreviewing@
macmillan.org.uk. Gallwch 
gymryd rhan o gartref pa bryd 
bynnag y mynnwch ac nid ydym 
yn gofyn am unrhyw sgiliau 
arbennig – dim ond diddordeb yn 
ein gwybodaeth am ganser.
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Ffyrdd eraill o'ch helpu

Yn Macmillan, rydym yn gwybod sut gall diagnosis 
o ganser effeithio ar bopeth, ac rydym yma i'ch 
cefnogi chi. Ni ddylai neb wynebu canser ar ben 
eu hunain.

Siaradwch â ni

Os ydych chi neu rywun rydych 
yn ei adnabod yn cael ei effeithio 
gan ganser, gall siarad am eich 
teimladau a rhannu eich pryderon 
fod yn help mawr. 

Llinell Gymorth Macmillan
Mae ein gwasanaeth ffôn di-dâl a 
chyfrinachol ar agor o ddydd Llun 
i ddydd Gwener, 9am–8pm. Gall 
ein harbenigwyr cymorth canser:
 • helpu gydag unrhyw gwestiynau 
meddygol sydd gennych am 
eich canser neu eich triniaeth

 • eich helpu i gael gafael ar 
fudd-daliadau a rhoi cyngor 
ariannol i chi 

 • bod yno i wrando os ydych chi 
eisiau siarad â rhywun 

 • rhoi gwybod i chi am 
wasanaethau yn eich ardal a all 
eich helpu.

Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00  
neu anfonwch e-bost drwy ein 
gwefan, macmillan.org.uk/
talktous

Canolfannau gwybodaeth
Mae ein canolfannau gwybodaeth 
a chymorth wedi eu lleoli 
mewn ysbytai, llyfrgelloedd a 
chanolfannau symudol. Yno, 
gallwch siarad â rhywun wyneb yn 
wyneb. 

Ewch i un ohonynt i gael yr 
wybodaeth sydd ei hangen 
arnoch, neu os hoffech gael sgwrs 
breifat, mae gan y rhan fwyaf o 
ganolfannau ystafell lle gallwch 
gael sgwrs ar eich pen eich hun â 
rhywun ac yn gyfrinachol. 

Cewch fanylion am eich canolfan 
agosaf yn macmillan.org.uk/
informationcentres neu ffoniwch 
ni ar 0808 808 00 00.
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Siaradwch â phobl eraill

Does neb yn gwybod mwy am yr 
effaith mae canser yn ei chael ar 
fywyd rhywun na'r sawl sydd wedi 
ei brofi eu hunain. Dyna pam 
ein bod yn helpu i ddod â phobl 
at ei gilydd yn eu cymunedau ac 
ar-lein.

Grwpiau cefnogi
Os ydych chi'n rhywun sy'n 
byw â chanser neu'n ofalwr, 
gallwn eich helpu i ddod o hyd i 
gymorth yn eich ardal leol, fel y 
gallwch siarad wyneb yn wyneb 
â phobl sy'n deall. Gallwch ddod 
o hyd i grwpiau cymorth yn 
eich ardal drwy ein ffonio neu 
ymweld â macmillan.org.uk/
selfhelpandsupport 

Cymuned ar-lein
Mae miloedd o bobl yn defnyddio 
ein cymuned ar-lein i wneud 
ffrindiau, i flogio am eu profiadau 
ac i ymuno â grwpiau i gwrdd 
â phobl eraill sy'n profi'r un 
pethau. Gallwch ei defnyddio 
ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r 
nos. Rhannwch eich profiadau, 
gofynnwch gwestiynau, neu 
gallwch ddarllen yr hyn mae 
pobl eraill wedi'i gyfrannu yn 
macmillan.org.uk/community

Tîm gofal iechyd 
Macmillan

Mae ein nyrsys, ein doctoriaid 
a'n gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol eraill yn 
cynnig gofal a chymorth arbenigol 
i unigolion a'u teuluoedd. Ffoniwch 
ni neu gofynnwch i'ch meddyg 
teulu, ymgynghorydd, nyrs ardal 
neu brif nyrs ward ysbyty os oes 
gweithwyr proffesiynol Macmillan 
yn eich ardal.

‘ Mae pawb mor gefnogol yn y gymuned ar-lein, maent 
yn deall yn union beth rydych yn mynd trwyddo. Gall 
fod yn hwyl hefyd. Mae'n fwy na dim ond sgyrsiau  
am ganser.’
Mal
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Help gyda phryderon 
ariannol

Gall cael canser arwain at gostau 
ychwanegol fel parcio yn yr ysbyty, 
costau teithio a biliau gwresogi 
uwch. Os effeithiwyd arnoch chi 
fel hyn, gallwn helpu.

Cyngor ariannol
Gall ein tîm cyngor ariannol eich 
cynghori ar forgeisi, pensiynau, 
yswiriant, benthyca a chynilion. 

Help i gael gafael ar fudd-
daliadau
Gall ein cynghorwyr budd-
daliadau gynnig cyngor a 
gwybodaeth am fudd-daliadau, 
credydau treth, grantiau a 
benthyciadau. Gallant eich helpu 
i ganfod pa gymorth ariannol all 
fod ar gael i chi. Gallant hefyd 
eich helpu i lenwi ffurflenni ac i 
wneud cais am fudd-daliadau.

Grantiau Macmillan
Mae Macmillan yn cynnig taliadau 
untro i bobl â chanser. Gall 
grant fod ar gyfer unrhyw beth 
o arian i dalu biliau gwresogi i 
ddillad ychwanegol neu wyliau byr 
haeddiannol. 

Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00 
i siarad â chynghorydd ariannol 
neu gynghorydd budd-daliadau, 
neu i gael rhagor o wybodaeth am 
Grantiau Macmillan. Gallwn hefyd 
roi gwybod i chi am gynghorwyr 
budd-daliadau yn eich ardal. 
Ewch i macmillan.org.uk/
financialsupport i gael rhagor o 
wybodaeth am sut y gallwn eich 
helpu â'ch materion ariannol.

Help gyda gwaith a chanser

Os ydych chi'n gyflogai, yn 
ofalwr, yn gyflogwr neu'n 
hunangyflogedig, gallwn gynnig 
cymorth a gwybodaeth i'ch helpu 
i reoli canser yn y gwaith. Ewch i 
macmillan.org.uk/work 

Mudiadau 
defnyddiol 
eraill

Mae llawer o 
sefydliadau eraill a all 
roi gwybodaeth neu 
gymorth i chi.

Ap My Organiser 
Macmillan 

Gall yr ap ffôn symudol 
hwn, sydd ar gael 
am ddim,eich helpu i 
reoli eich triniaeth, o 
amser apwyntiadau a 
manylion cyswllt, i'ch 
atgoffa pryd i gymryd 
eich meddyginiaeth. 
Chwiliwch am ‘My 
Organiser’ yn yr Apple 
App Store neu Google 
Play ar eich ffôn.
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Sefydliadau cymorth canser

Cancer Black Care
79 Acton Lane,  
London NW10 8UT
Ffôn 020 8961 4151
E-bost 
info@cancerblackcare.org.uk
www.cancerblackcare.org.uk
Yn cynnig gwybodaeth a 
chefnogaeth i bobl â chanser o 
gymunedau ethnig, eu ffrindiau, 
eu gofalwyr a'u teuluoedd.

Cancer Focus Northern 
Ireland
40–44 Eglantine Avenue,  
Belfast BT9 6DX
Ffôn 0800 783 3339  
(Llun–Gwe, 9am–1pm)
E-bost 
hello@cancerfocusni.org
www.cancerfocusni.org
Yn cynnig amrywiaeth o 
wasanaethau i bobl sy'n cael 
eu heffeithio gan ganser, gan 
gynnwys llinell gymorth am ddim, 

cwnsela a chysylltiadau â grwpiau 
cymorth lleol.

Cancer Research UK
Angel Building,  
407 St John Street,  
London EC1V 4AD 
Ffôn 0300 123 1022
www.cancerhelp.org.uk
Yn cynnwys gwybodaeth i gleifion 
ar bob math o ganser ac mae 
ganddo gronfa ddata o dreialon 
clinigol.

Cancer Support Scotland
The Calman Centre, 75 Shelley 
Road, Glasgow G12 0ZE
Ffôn 0800 652 4531
E-bost info@
cancersupportscotland.org
www.cancersupport 
scotland.org
Yn rhedeg grwpiau cymorth 
canser ledled yr Alban. Mae hefyd 
yn cynnig therapïau ategol a 
gwasanaeth cwnsela i unrhyw un 
sydd wedi'i effeithio gan ganser.

Daisy Network: Grŵp 

Sefydliadau defnyddiol eraill

Mae llawer o sefydliadau eraill a all roi 
gwybodaeth neu gefnogaeth i chi.
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Cymorth gyda Diwedd 
Cynnar i'r Mislif
PO Box 183,  
Rossendale BB4 6WZ
E-bost  
daisy@daisynetwork.org.uk
www.daisynetwork.org.uk
Grŵp cymorth i ferched sy'n 
dioddef o anallu'r ofarïau i 
weithio yn gynnar yn eu bywydau. 
Mae'r wefan yn rhoi gwybodaeth 
am ddiwedd cynnar i'r mislif a 
materion cysylltiedig. Mae rhestr 
bostio ar gael i danysgrifwyr 
hefyd, yn ogystal â manylion 
grwpiau defnyddiol eraill. Ffi 
aelodaeth o £20 y flwyddyn.

Look Good...Feel Better
West Hill House,  
32 West Hill, Epsom,  
Surrey KT19 8JD
Ffôn 01372 747 500
E-bost info@lgfb.co.uk
www.lookgoodfeelbetter.co.uk
Mae'n cynnal gweithdai ar ofal 
croen a cholur er mwyn helpu 
gyda sgîl-effeithiau gweledol 
triniaeth ganser ac yn helpu i roi 
hwb i hyder a lles.

Macmillan Cancer Voices
www.macmillan.org.uk/
cancervoices
Rhwydwaith ledled y Deyrnas 
Unedig sy’n galluogi pobl sydd 
â chanser, neu sydd wedi cael 
canser, a’r rhai sy’n agos atynt fel 
teulu a gofalwyr, i siarad am eu 
profiadau.

Maggie’s Centres
2nd Floor Palace Wharf, Rainville 
Road, London W6 9HN
Ffôn 0300 123 1801
E-bost 
enquiries@maggiescentres.org
www.maggiescentres.org 
Mae'n darparu gwybodaeth am 
ganser, cyngor ar fudd-daliadau, 
a chefnogaeth emosiynol neu 
seicolegol. 

National Cancer Treatment 
Helpline (Yr Alban)
Llinell Gymorth 0800 9177711
Llinell gymorth genedlaethol 24 
awr ar gyfer asesu ac atgyfeirio 
cleifion sy'n teimlo'n wael ar ôl 
triniaeth canser.



Mwy o wybodaeth 115

Penny Brohn Cancer Care
Chapel Pill Lane, Pill, Bristol BS20 
0HH
Ffôn 01275 371 100  
(Llun–Gwe, 9.30am–5pm)
E-bost  
helpline@pennybrohn.org
www.pennybrohn 
cancercare.org 
Yn cynnig cyfuniad o gefnogaeth 
gorfforol, emosiynol ac ysbrydol, 
gan ddefnyddio
therapïau cyflenwol a thechnegau 
hunan gymorth.

Riprap
Att. Pauline Hutchinson, University 
of Sheffield, Sykes House office, 
St Luke’s Hospice, Little Common 
Lane, Sheffield S11 9NE
www.riprap.org.uk
Wedi ei ddatblygu'n arbennig ar 
gyfer pobl ifanc yn eu harddegau 
sydd â rhiant sy'n dioddef o ganser. 

Tenovus
Prif Swyddfa,  
Tŷ Gleider,  
Ffordd Tŷ Glas, Caerdydd CF14 
5BD
Ffôn 0808 808 1010  
(Llun–Sul, 8am–8pm)
www.tenovus.org.uk
Ei nod yw helpu pawb i gael 
mynediad cyfartal at gymorth 
a thriniaeth canser. Yn ariannu 
ymchwil ac yn darparu cymorth 
fel unedau cymorth canser 
symudol, llinell gymorth am ddim, 
gwasanaeth ‘Holi nyrs’ ar y wefan 
a chyngor ar fudd-daliadau..

Gwybodaeth a chyngor 
cyfreithiol neu ariannol

Benefit Enquiry Line 
Northern Ireland
Ffôn 0800 220 674  
(Llun–Mer a Gwe, 9am–5pm, Iau, 
10am–5pm)
Ffôn testun 0800 243 787
www.nidirect.gov.uk/ 
money-tax-and-bfits
Yn darparu gwybodaeth am  
fudd-daliadau a hawliau 
anabledd.
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Cyngor ar Bopeth
Yn darparu cymorth ar amrywiaeth 
o faterion gan gynnwys materion 
ariannol, cyfreithiol, tai a chyflogaeth. 
Cewch fanylion am eich swyddfa yn 
y llyfr ffôn neu ar un o'r gwefannau 
canlynol:

  Cymru a Lloegr
  www.citizensadvice.org.uk

  Yr Alban
  www.cas.org.uk

  Gogledd Iwerddon
  www.citizensadvice.co.uk

Gallwch hefyd gael cyngor ar-lein 
mewn nifer o ieithoedd gwahanol 
yn adviceguide.org.uk

Yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP)
Lwfans Byw i'r Anabl
Llinell gymorth 0345 712 3456
Ffôn testun 0345 722 4433
Llinell Gymorth Taliadau 
Annibyniaeth Bersonol 0345 
850 3322
Ffôn testun 0345 601 6677
Uned Lwfans Gofalwyr 0345 
608 4321
Ffôn testun 0345 604 5312
www.gov.uk/browse/benefits
Yn rheoli budd-daliadau'r 
wladwriaeth yng Nghymru, Lloegr 
a'r Alban. Gallwch wneud cais 
am fudd-daliadau a dod o hyd 
i wybodaeth ar-lein neu drwy'r 
llinellau cymorth.

GOV.UK
www.gov.uk
Mae'n cynnwys gwybodaeth 
gynhwysfawr am fudd-
daliadau nawdd cymdeithasol a 
gwasanaethau cyhoeddus.

Personal Finance Society 
– gwasanaeth ‘Canfod 
Cynghorydd’
www.findanadviser.org
Defnyddiwch y wefan i ganfod 
cynghorwyr ariannol cymwysedig 
yn eich ardal.
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Cymorth i ofalwyr

Carers Trust (Princess Royal 
Trust for Carers yn yr Alban)
32–36 Loman Street,  
London SE1 0EH
Ffôn (Lloegr)  
0844 800 4361
Ffôn (Yr Alban)  
0300 123 2008
Ffôn (Cymru)  
0292 009 0087
E-bost info@carers.org
www.carers.org a  
www.youngcarers.net
Yn darparu cymorth, gwybodaeth, 
cyngor a gwasanaethau i bobl 
sy'n gofalu am aelod o'r teulu neu 
ffrind yn y cartref. Gallwch ddod o 
hyd i fanylion am swyddfeydd yn y 
DU a chwilio am gymorth yn lleol 
ar y wefan.

Gallwch chwilio am ragor o fudiadau ar ein gwefan 
yn macmillan.org/organisations, neu ffoniwch ni 

ar 0808 808 00 00.

Carers UK
Ffôn (Lloegr, Yr Alban, 
Cymru) 0808 808 7777 
Ffôn (Gogledd Iwerddon) 
028 9043 9843  
(Mercher–Iau, 10am–12pm a 
2–4pm)
E-bost  
advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Mae'n cynnig gwybodaeth a 
chymorth i ofalwyr ledled y DU. 
Gall roi pobl mewn cysylltiad 
â grwpiau cymorth ar gyfer 
gofalwyr yn eu hardal. 



118 Deall cemotherapi

Eich cemotherapi

Enwau cyffuriau Dos Pryd ydw i'n ei 
gymryd?

Sut ydw i'n ei 
gymryd? 

(brechiad, hylif, 
tabled)

Unrhyw 
gyfarwyddiadau 

arbennig e.e. gyda 
bwyd/ ar stumog 

wag

Sgîl-effeithiau 
posibl

Nifer y cyrsiau sydd  
wedi'u trefnu: 

Dyddiadau:    

Bydd y driniaeth yn cael  
ei hadolygu ar: 
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Eich cemotherapi

Enwau cyffuriau Dos Pryd ydw i'n ei 
gymryd?

Sut ydw i'n ei 
gymryd? 

(brechiad, hylif, 
tabled)

Unrhyw 
gyfarwyddiadau 

arbennig e.e. gyda 
bwyd/ ar stumog 

wag

Sgîl-effeithiau 
posibl

Os oes unrhyw broblemau, cysylltwch gyda 

Yn ystod oriau clinig:   

Ar amseroedd eraill:   

Dwedwch wrth y doctor neu nyrs:

 • Eich enw 

 • Eich rhif ysbyty 

 • Eich diagnosis   

 • Eich triniaeth cemotherapi 

 • Enw eich doctor   
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Cemotherapi - cwestiynau  
y gallech eu gofyn
Dyma rai cwestiynau y byddwch o bosib am eu 
gofyn i’ch doctor canser neu nyrs arbenigol.

Beth yw'r rhifau ffôn cyswllt a gyda phwy y dylwn siarad os oes 
gen i broblemau yn ystod y nos?
                                                                                                   

                                                                                                  

Faint o amser fydd fy nghwrs cemotherapi cyfan yn ei gymryd? 
                                                                                                   

                                                                                                  

Sawl cylch o driniaeth fydda i'n ei gael?
                                                                                                   

                                                                                                  

A fydd yn rhaid i mi aros yn yr ysbyty?
                                                                                                   

                                                                                                  

A fydd arnaf angen unrhyw brofion cyn neu ar ôl cael 
cemotherapi?
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Beth yw sgîl-effeithiau tebygol fy nghemotherapi?
                                                                                                   

                                                                                                  

Beth fedra i ei wneud i helpu fy hun neu i atal sgîl-effeithiau?
                                                                                                   

                                                                                                  

A oes unrhyw effeithiau hirdymor y dylwn wybod amdanynt?
                                                                                                   

                                                                                                  

A fydd y cyffuriau cemotherapi yn effeithio ar fy 
ffrwythlondeb?
                                                                                                   

                                                                                                  

Unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych efallai:
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Ymwadiad

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir gennym yn 

gywir ac yn gyfredol ond ni ddylid dibynnu arni yn lle cael cyngor proffesiynol arbenigol 

sy'n benodol ar gyfer eich sefyllfa chi. Cyn belled ag y caniateir gan y gyfraith, nid yw 

Macmillan yn derbyn cyfrifoldeb mewn perthynas â'r defnydd o unrhyw wybodaeth 

sydd yn y cyhoeddiad hwn, neu wybodaeth gan drydydd parti neu o wefannau sydd 

wedi eu cynnwys neu y cyfeirir atynt ynddo. Defnyddir modelau ar gyfer rhai o'r lluniau.

Diolch

Mae’r llyfryn hwn wedi cael ei ysgrifennu, ei adolygu a’i olygu gan dîm Datblygu 

Gwybodaeth Canser Cymorth Canser Macmillan. Mae wedi cael ei gymeradwyo gan 

ein Uwch Olygydd Meddygol, Dr Tim Iveson, Oncolegydd meddygol Ymgynghorol 

Macmillan. Gyda diolch i: Paik Hang Ooi, Uwch Fferyllydd; Jenny King, Arbenigydd 

Nyrsio Clinigol Chemotherapi; Danny Lynch, Nyrs Oncoleg Glinigol; a Natalie Singer, 

Uwch Arbenigydd Nyrsio Clinigol Haematoleg. Diolch hefyd i'r bobl wedi'i heffeithio 

gan ganser sydd wedi adolygu'r rhifyn hwn, a'r rhai sydd wedi rhannu eu hanesion.

Ffynonellau

Rydym wedi rhestru isod sampl o'r ffynonellau a ddefnyddiwyd yn y cyhoeddiad hwn. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddiwn, mae croeso i 

chi gysylltu â ni yn bookletfeedback@macmillan.org.uk
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Rhannu eich profiad o ganser 
Cefnogi pobl sy'n byw â chanser drwy adrodd eich stori, ar-lein, yn 
y wasg neu wyneb yn wyneb.

Ymgyrchu dros newid 
Rydym angen eich help i sicrhau bod pawb yn cael cefnogaeth 
briodol. Gweithredwch, yn fawr neu’n fach, dros well gofal canser.

Helpwch rywun yn eich cymuned 
Lifft i apwyntiad. Helpu gyda'r siopa. 
Neu baned o de a sgwrs. A allwch chi helpu?

Codi arian 
Beth bynnag rydych yn hoffi ei wneud, gallwch godi arian i helpu.  
Cymerwch ran yn un o'n digwyddiadau neu crëwch un eich hun.

Rhowch arian 
Beth bynnag fo'r rhodd, mae pob ceiniog yn cyfrif.  
I wneud rhodd, gweler trosodd.

Ffoniwch ni am ragor o wybodaeth  

0300 1000 200 
macmillan.org.uk/getinvolved

Allwch chi wneud rhywbeth i helpu?
Gobeithio bod y llyfryn hwn wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Un 
yn unig yw hwn o'r nifer o gyhoeddiadau sydd ar gael am ddim 
i unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser. Fe’u cynhyrchir 
gan ein harbenigwyr gwybodaeth canser sydd, ynghyd â’n nyrsys, 
cynghorwyr budd-daliadau, ymgyrchwyr a gwirfoddolwyr, yn 
rhan o dîm Macmillan. Pan fydd pobl yn wynebu brwydr fwyaf eu 
bywydau, rydym yno i’w cefnogi bob cam o’r ffordd.

Rydym eisiau sicrhau nad oes yn rhaid i neb ddioddef canser ar 
eu pen eu hunain, felly rydym angen mwy o bobl i’n helpu. Pan 
fyddwch yn barod, dyma rai ffyrdd y gallwch ddod yn rhan o’n tîm.



Cwblhewch eich  
manylion personol 
Mr/Mrs/Miss/Arall

Enw

Cyfenw

Cyfeiriad

Cod Post

Ffôn

E-bost

Derbyniwch fy rhodd o £ 

(Dileer fel y bo'n briodol)
Rwy’n amgáu siec / archeb bost /  
Taleb Elusen yn daladwy i 
Macmillan Cancer Support 

NEU tynnwch arian oddi ar fy ngherdyn:  
Visa / MasterCard / CAF Charity 
Card / Switch / Maestro

Rhif y cerdyn

    

Dilys o Dyddiad dod i ben

   
Rhif cyhoeddi Rhif diogelwch

     
Llofnod 

Dyddiad / / 

Peidiwch â gadael i’r dyn 
treth gadw eich arian
Ydych chi’n talu treth? Os felly, bydd 
eich rhodd yn werth 25% yn fwy i ni – 
heb ddim cost ychwanegol i chi. Y cyfan 
sy’n rhaid i chi wneud yw ticio’r blwch 
isod, a bydd y swyddfa dreth yn rhoi 
25c ar ben pob punt a roddwch. 

  Rwy’n drethdalwr yn y Deyrnas 
Unedig ac fe hoffwn i Gymorth 
Canser Macmillan drin unrhyw 
roddion gennyf yn y pedair blynedd 
cyn y flwyddyn hon, ac unrhyw 
roddion a wnaf yn y dyfodol, fel 
rhoddion Cymorth Rhodd, nes y 
byddaf yn hysbysu fel arall.

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu neu y 
byddaf yn talu swm o Dreth Incwm a/neu Dreth 
Enillion Cyfalaf ym mhob blwyddyn dreth, sydd 
o leiaf yn gyfartal i’r dreth y bydd Elusennau 
a CASCau rwy’n rhoi iddynt yn ei hawlio'n ôl 
ar fy rhoddion. Rwy’n deall nad yw trethi eraill 
fel TAW a'r Dreth Gyngor yn gymwys ac y bydd 
Cymorth Canser Macmillan yn hawlio 25c o 
dreth yn ôl ar bob £1 y byddaf yn ei rhoi.

Hoffai Cymorth Canser Macmillan a’n cwmnïau 
masnachol gadw eich manylion er mwyn 
cysylltu â chi ynglŷn â’n gweithgareddau codi 
arian, ein hymgyrchoedd a'n gwasanaethau 
i bobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser. Pe 
byddai’n well gennych i ni beidio â defnyddio 
eich manylion fel hyn, ticiwch y blwch hwn. 

Er mwyn cyflawni ein gwaith, efallai y bydd 
angen i ni drosglwyddo eich manylion i 
asiantaethau neu bartneriaid sy’n gweithredu 
ar ein rhan.

Datgysylltwch y ffurflen hon a’i dychwelyd mewn amlen (nid oes angen 
stamp) i: Supporter Donations, Macmillan Cancer Support, FREEPOST 
LON15851, 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ  

Os byddai'n well gennych roi ar-lein, ewch i macmillan.org.uk/donate

#
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Bydd mwy nag un ym mhob tri ohonom yn 
cael canser. Dyma'r frwydr anoddaf y bydd 
y rhan fwyaf ohonom yn ei hwynebu. Ac 
mae'r teimladau unig ac ynysig a brofir gan 
lawer o bobl yn gwneud pethau'n anoddach 
fyth. Ond does dim rhaid i chi wynebu hyn 
ar eich pen eich hun. Mae tîm Macmillan 
gyda chi bob cam o'r ffordd.
   
Ni yw'r nyrsys a'r therapyddion fydd yn eich helpu  
drwy eich triniaeth. Yr arbenigwyr ar ben arall y ffôn.  
Y cynghorwyr sy'n dweud wrthych ba fudd-daliadau mae 
gennych hawl iddynt. Y gwirfoddolwyr sy'n rhoi help llaw 
i chi gyda manion bob dydd. Yr ymgyrchwyr sy'n gwella 
gofal canser. Y gymuned sydd yna i chi ar-lein, unrhyw 
amser. Y cefnogwyr sy'n gwneud y cyfan yn bosib.

Gyda'n gilydd, ni yw Cymorth Canser Macmillan.

I gael cymorth gyda chanser bob cam o'r ffordd, 
ffoniwch Macmillan ar 0808 808 00 00  
(Llun–Gwener, 9am–8pm) neu 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.
Mae fersiwn Braille a phrint bras ar gael ar gais.


