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Blinder a chanser 
Mae'r wybodaeth hon am flinder. Mae blinder yn golygu teimlo’n flinedig iawn. 
Gall fod wedi ei achosi gan ganser neu driniaethau canser.  

Gobeithiwn y bydd y daflen ffeithiau hon yn ateb eich cwestiynau. Os oes 
gennych ragor o gwestiynau, gallwch holi'r meddyg neu'r nyrs yn eich ysbyty 
lle byddwch yn cael eich triniaeth. Ceir esboniad o'r geiriau sydd wedi eu 
tanlinellu

Gallwch hefyd ffonio Cefnogaeth Canser Macmillan ar 0808 808 00 00, dydd 
Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm. Mae gennym gyfieithwyr, felly gallwch siarad 
gyda ni yn y Gymraeg. Does dim ond angen i chi ddweud ‘Cymraeg’ yn 
Saesneg pan fyddwch yn ffonio. Gall ein harbenigwyr cefnogaeth canser ateb 
cwestiynau meddygol neu siarad gyda chi ynglŷn â'ch tei mladau.  

 yn yr eirfa ar y diwedd. 

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y Gymraeg ar 
macmillan.org.uk/translations 

Mae'r wybodaeth hon yn trafod: 
• Beth yw blinder?  
• Beth sy'n achosi blinder?  
• Rheoli eich blinder 
• Ymdopi gyda blinder yn y cartref 
• Ymdopi gyda blinder yn y gwaith 
• Gofalu am rywun gyda blinder 
• Ble i gael cefnogaeth 
• Mwy o wybodaeth yn Gymraeg 

 
Beth yw blinder?  
Blinder yw pan fyddwch yn teimlo'n flinedig iawn y rhan fwyaf neu trwy'r 
amser. Mae'n broblem gyffredin ymysg pobl gyda chanser.  

Mae blinder a achosir gan ganser yn wahanol i flinder y gall rhywun heb 
ganser ei gael. Mae pobl gyda chanser yn blino'n gynt wedi gweithgaredd, ac 
yn aml ni fydd gorffwys na chysgu yn ysgafnhau'r blinder.  

Gall blinder effeithio ar bob agwedd o'ch bywyd. I rai, mae blinder yn ysgafn 
ac ychydig iawn o effaith a gaiff ar eu bywyd dyddiol. I eraill, gall gael mwy o 
effaith ar eu bywyd.  

Tiredness (fatigue) and cancer: 
Welsh 
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Rhai effeithiau cyffredin blinder yw:  

• Ei chael yn anodd cyflawni gweithgareddau pob dydd fel cael cawod a 
choginio 

• Prinder egni a theimlo y gallech dreulio'r diwrnod cyfan yn y gwely 
• Teimlo nad oes gennych unrhyw nerth  
• Ei chael yn anodd canolbwyntio, meddwl, siarad neu wneud 

penderfyniadau 
• Anghofio pethau 
• Teimlo'n fyr eich gwynt
• Teimlo'n chwil neu benysgafn 

 wedi gweithgaredd ysgafn 

• Anhawster cysgu 
• Colli awch am ryw 
• Teimlo'n fwy emosiynol nag arfer. 

Gall fod yn rhwystredig a threchol pan fyddwch yn flinedig y rhan fwyaf o'r 
amser. Mae’n bwysig dweud wrth eich meddygon a nyrsys sut mae'n gwneud i 
chi deimlo. Mae sawl ffordd y gallant eich helpu. Mae yna hefyd bethau y 
gallwch wneud i chi'ch hun, fel bod mor weithgar â phosibl. Mae ymchwil wedi 
dangos i ni mai bod yn egnïol yw un o'r pethau gorau allwch chi ei wneud i 
leddfu blinder. 

Beth sy'n achosi blinder? 
Gall blinder fod wedi ei achosi gan: 

• y canser ei hun 
• triniaethau canser 
• problemau corfforol eraill a achosir gan y canser  
• effaith emosiynol canser 
• teithio i ac o’r ysbyty. 

Gall eich oed a phroblemau meddygol eraill gael effaith hefyd.  

Triniaethau canser 
Os yw blinder wedi ei achosi gan driniaeth canser, mae fel arfer yn gwella 
wedi i'r driniaeth orffen. Ond gallai barhau am sawl mis, neu flynyddoedd hyd 
yn oed weithiau.  

• Llawdriniaeth

• 

 – Mae blinder wedi llawdriniaeth fel arfer dros dro, ond 
mae'n ddibynnol ar y math o lawdriniaeth.  

Cemotherapi a radiotherapi

• 

 – Mae blinder fel arfer yn gwella 6 i 12 mis 
wedi i'r driniaeth orffen, ond weithiau gall barhau'n hirach. 

Therapi hormonaidd a therapi targedig – Gall rhai o'r therapïau hyn 
achosi blinder wrth eu rhoi. 



Tudalen 3 o 14 Dalen ffeithiau Macmillan 2015: Blinder a chanser 

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am lawdriniaeth, cemotherapi, 
radiotherapi a sgìl effeithiau triniaethau canser. Ewch i 
macmillan.org.uk/translations neu ffonio 0808 808 00 00. 

Anaemia 
Mae anaemia yn digwydd o ganlyniad i beidio cael digon o haemoglobin (Hb) 
yn y gwaed. Ceir haemoglobin yng nghelloedd coch y gwaed ac mae'n cludo 
ocsigen o amgylch y corff, sy'n rhoi egni i ni. Os oes gennych anaemia, efallai 
y byddwch yn teimlo'n flinedig, byr eich gwynt

Gall anaemia fod wedi ei achosi gan 

, chwil a phenysgafn.  

gemotherapi neu radiotherapi

Problemau bwyta 
Os nad ydych yn bwyta'r un faint o fwyd ag y byddech fel arfer, gallai hyn 
achosi i chi gael llai o egni a theimlo'n flinedig. Mae’n bwysig dweud wrth eich 
nyrs neu feddyg os ydych chi'n cael trafferth bwyta.   

. Gall eich 
meddyg wirio os oes gennych anaemia. Os oes gennych, efallai y byddwch 
angen triniaeth i wneud i chi deimlo'n well. 

Os ydych chi'n teimlo'n rhy wael i fwyta, dywedwch wrth eich meddyg. Efallai y 
byddant yn gallu rhoi meddyginiaeth i helpu. 

Os ydych wedi colli'ch archwaeth neu os oes gennych broblemau bwyta eraill, 
gofynnwch i weld dietegydd

Efallai y bydd yn help i gael rhywun arall i baratoi'r bwyd i chi. Neu gallech 
brynu prydau parod, neu ddefnyddio sefydliad sy'n danfon prydau at eich 
cartref. 

 yn yr ysbyty. Gallant roi cyngor i chi ar beth sydd 
orau i'w fwyta.  

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am broblemau bwyta. Ewch i 
macmillan.org.uk/translations neu ffonio 0808 808 00 00. 

Poen 
Os oes gennych boen gall hyn achosi blinder. Gall cyffuriau lleddfu poen a 
thriniaethau eraill helpu. Os yw'ch poen wedi ei leddfu, gall hefyd helpu 
gyda'ch blinder.  

Problemau corfforol eraill a achosir gan ganser  
Gall problemau eraill cysylltiedig i'r canser achosi blinder, er enghraifft bod yn 
fyr eich gwynt, dargadw hylif a haint

Problemau meddygol eraill  

. Yn aml gall trin y problemau hyn helpu 
lleddfu blinder. Dywedwch wrth eich meddyg neu nyrs am unrhyw symptomau 
sydd gennych.  

Gall diabetes, problemau'r galon neu thyroid hefyd wneud blinder yn waeth. 
Weithiau, os byddwch yn cymryd meddyginiaethau ar gyfer cyflyrau eraill, gall 
y rhain wneud i chi deimlo'n flinedig hefyd. 
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Effeithiau emosiynol canser 
Gall gorbryder, iselder, straen a phatrwm cysgu gwael oll achosi blinder. 
Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi siarad am sut ydych chi'n teimlo gyda'ch 
partner, aelod o'r teulu neu ffrind agos. Neu efallai yr hoffech chi siarad 
gyda’ch meddyg teulu. Gall eich cyfeirio at gynghorydd am gymorth emosiynol 
a rhagnodi meddyginiaethau os oes angen. 

Rheoli eich blinder 
Mae'r adran hon yn trafod y gwahanol bethau allwch chi wneud i reoli eich 
blinder. Gall rhai o’r rhain helpu lleihau eich blinder. Gall eraill eich helpu i 
ymdopi'n well gyda blinder. 

Diet 
Gall bwyta'n dda helpu cynyddu eich egni. Gallwch ofyn i’ch meddyg eich 
cyfeirio at ddietegydd

Pan fydd eich archwaeth yn dda, manteisiwch ar hyn a gwnewch yn siŵr eich 
bod yn bwyta'n dda. Dylech geisio yfed digon o hylifau.  

 am gyngor. 

Cadwch ddyddiadur pob dydd o beth ydych chi'n ei fwyta a phryd. Yna gallwch 
weld a oes gennych fwy o egni wedi rhai bwydydd penodol.  

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am fwyta'n iach. Ewch i 
macmillan.org.uk/translations neu ein ffonio ar 0808 808 00 00.  

Gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff 
Gall bod ychydig yn egnïol helpu lleihau blinder. Gall hyd yn oed cerdded o 
amgylch y tŷ helpu. I rai, gallai ymarferion fel ioga, qigong a tai chi

Peidiwch ag ymarfer os nad ydych yn teimlo'n dda, 

 fod yn dda. 

yn fyr eich gwynt

Cyn i chi ddechrau gwneud unrhyw weithgaredd corfforol neu gynyddu faint 
ydych chi'n ei wneud, mae'n bwysig cael cyngor gan weithiwr gofal iechyd. 
Gall eich arbenigwr canser neu feddyg teulu eich cyfeirio at 

, neu os 
oes gennych boen. Dwedwch wrth eich meddyg os nad ydych yn teimlo'n dda.  

ffisiotherapydd

Cwsg 
Mae cysgu'n dda gyda'r nos yn bwysig iawn os oes gennych flinder. Gall hyn 
helpu lleihau'ch angen i gysgu yn ystod y dydd. Dyma rai awgrymiadau: 

. 
Gallant eich helpu i weithio ar eich ffitrwydd corfforol.  

• Deffrowch a mynd i'r gwely'r un amser bob dydd. Ceisiwch beidio 
cysgu'n hirach nag sydd angen yn y bore.  

• Gall bod yn egnïol a gwneud ymarfer corff rheolaidd eich helpu i 
gysgu'n well. 

• Ceisiwch wneud eich ystafell wely yn le i ymlacio. Gwnewch yn siŵr ei 
bod yn dywyll, tawel ac ar dymheredd cyfforddus. Efallai y bydd plygiau 
clust yn help.  
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• Yfwch ddiod laethog, gynnes cyn gwely. Peidiwch ag yfed te na choffi 
gyda chaffein. Ceisiwch gyfyngu ar faint o alcohol fyddwch chi'n ei yfed 
gyda'r nos. 

• Gwnewch bethau sy'n eich ymlacio cyn gwely. Dylech geisio cael bath 
neu gawod gynnes, darllen, neu wrando ar gerddoriaeth ymlaciol neu 
lyfr sain. Gallwch hefyd geisio technegau ymlacio (gweler isod). 

• Os na allwch gysgu gyda'r nos, ceisiwch wylio teledu, darllen neu 
wrando ar lyfr sain.  

• Os ydych yn effro yn gofidio gyda'r nos, nodwch eich pryderon ar bapur.  
• Gall steroidau achosi problemau cysgu. Os ydych yn cymryd steroidau, 

holwch eich meddyg a allwch eu cymryd yn gynharach yn y dydd.  

Ymlacio 
Gall straen ddefnyddio egni a gwneud i chi deimlo'n fwy blinedig. Ceisiwch 
gymryd amser i ymlacio. Gallech:  

• siarad gyda rhywun am beth sy'n eich poeni 
• rhowch gynnig ar dechneg ymlacio

• rhowch gynnig ar 

 am 5 i 15 munud pob dydd. Gall 
eich meddyg neu nyrs eich helpu i ddod o hyd i’r dechneg orau i chi.  

therapi cyflenwol

Therapïau cyflenwol 
Mae yna therapïau eraill a allai eich helpu i ymdopi gyda blinder. Mae'r rhain 
yn cynnwys:  

 (gweler isod). 

• 
• 

myfyrdod 

• 
aciwbigo 

• 
adweitheg 

• 
aromatherapi 

• 
tylino'r corff  
therapi cerddoriaeth

Efallai y bydd angen i chi dalu am y rhain, ond maent weithiau ar gael ar y 
GIG. Holwch eich meddyg teulu neu nyrs os oes gennych ddiddordeb mewn 
eu profi. Mae'n bwysig bod yn ddiogel a defnyddio therapydd cymwysedig. 
Gallwch ddod o hyd i therapydd cymwys yn eich ardal ar wefan Cymdeithas 
Meddygaeth Gyflenwol Prydain (bcma.co.uk). Neu cysylltwch â nhw ar 
office@bcma.co.uk neu 0845 345 5977. 

.  

Cynghori 
Gall fod yn anodd ymdopi gyda blinder. Weithiau gall wneud i chi deimlo'n 
bryderus ac isel. Os ydych chi'n ei chael yn anodd siarad am eich emosiynau 
gyda phobl sy'n agos atoch, neu os nad yw hynny'n helpu, efallai y bydd 
cynghori yn helpu. Mae cynghorwyr wedi eu hyfforddi i'ch helpu i drafod eich 
teimladau a chanfod ffyrdd o ddelio â nhw.  

Gall eich arbenigwr canser neu feddyg teulu eich cyfeirio at gynghorydd. Nid 
yw pob gwasanaeth cynghori ar gael ar y GIG, felly efallai y bydd angen i chi 
dalu amdanynt.  



Tudalen 6 o 14 Dalen ffeithiau Macmillan 2015: Blinder a chanser 

Grwpiau cefnogaeth 
Mae rhai pobl yn teimlo ei fod yn helpu i siarad gyda phobl eraill sydd â 
phrofiad o flinder. Mae gan y rhan fwyaf o'r ardaloedd yn y Deyrnas Unedig 
grwpiau cefnogaeth. Weithiau maent wedi eu harwain gan weithiwr gofal 
iechyd. Efallai y bydd aelodau eraill o'r grŵp mewn sefyllfa debyg i chi.   

Gallwch ffonio ein Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00 i gael gwybod 
am grwpiau cefnogaeth yn eich ardal. Gallwn geisio canfod os oes grŵp 
cefnogaeth ble mae pobl yn siarad yr un iaith â chi. Neu gallwch fynd i’n 
gwefan yn macmillan.org.uk/supportgroups  

Cefnogaeth ysbrydol 
Mae rhai pobl yn cael cysur o grefydd yn ystod cyfnodau anodd. Gall fod yn 
ddefnyddiol i siarad gyda chaplan, gweinidog, offeiriad, rabi neu arweinydd 
crefyddol arall. Maen nhw wedi arfer cefnogi pobl mewn cyfnodau o angen, 
hyd yn oed os nad oes gennych ffydd benodol.  

Apwyntiadau ysbyty 
Paratowch ar gyfer eich apwyntiad nesaf yn yr ysbyty trwy ysgrifennu unrhyw 
gwestiynau yr hoffech ofyn am flinder.  

Os ydych chi'n ei chael yn anodd siarad neu ddeall Saesneg, gofynnwch am 
gyfieithydd cyn yr apwyntiad. Os oes yna unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall 
yn yr apwyntiad, gofynnwch i’r meddyg neu nyrs i esbonio eto.  

Mae'n bwysig disgrifio eich blinder i'ch tîm gofal iechyd. Efallai y bydd angen i 
chi esbonio sut mae'ch blinder yn effeithio ar eich bywyd. Bydd eich meddyg 
yn chwilio am unrhyw resymau dros eich blinder y gellir eu trin.  

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi holi'r cwestiynau hyn: 

• Beth allai fod yn achosi fy mlinder? 
• Pa driniaethau allai helpu? 
• Sut alla i ymdopi gyda fy mlinder? 
• Pa help sydd ar gael? 
• Beth alla i wneud i leihau fy mlinder? 

Efallai y bydd yn helpu i fynd â pherthynas neu ffrind gyda chi i apwyntiadau, 
i'ch helpu i gofio beth a ddywedwyd. Gallent hefyd nodi beth sydd angen i chi 
ei gofio.  

Triniaethau cyffuriau ar gyfer blinder 
Nid oes unrhyw driniaethau cyffuriau trwyddedig i atal na gwella blinder. Fodd 
bynnag, weithiau gall cyffuriau steroid, fel dexamethasone helpu. Gall eich 
arbenigwr canser roi gwybod i chi a all hyn fod yn ddefnyddiol yn eich sefyllfa 
chi. 
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Ymdopi gyda blinder yn y cartref 
Os oes gennych flinder, mae cynllunio ymlaen llaw yn bwysig. Mae hyn yn 
helpu gwneud yn siŵr y gallwch ddal i wneud yr holl bethau yr ydych fwyaf 
eisiau eu gwneud.  

• Defnyddiwch ddyddiadur i'ch helpu i gofnodi pan fyddwch yn teimlo ar eich 
gorau a phryd fyddwch fwyaf blinedig.  

• Ceisiwch gynllunio tasgau mwy ar gyfer adegau pan fyddwch yn debygol o 
deimlo'n llai blinedig.  

• Ceisiwch gynllunio digon o amser i orffwys wedi cyfnod o weithgaredd.  

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu am eich anghenion eich hun a chael 
digon o orffwys, hyd yn oed os oes gennych eraill i'w hystyried. 

• Ceisiwch beidio gorffwys gormod ar unwaith gan y gall eich cyhyrau 
wanhau a gwneud eich blinder yn waeth. Mae hefyd yn bwysig nad yw 
unrhyw orffwys yn ystod y dydd yn eich atal rhag cysgu gyda'r nos.  

Os ydych yn canfod eich bod yn blino eich hun trwy wneud gormod, ni fydd 
hyn yn gwaethygu eich canser, ond ceisiwch orffwys yn iawn wedyn.  

Os oes gennych ffrindiau neu berthnasau yn agos, efallai yr hoffech ofyn am 
help. Weithiau gall fod yn anodd gofyn am help, ond mae ffrindiau, perthnasau 
neu gymdogion yn aml yn falch i helpu gyda thasgau pob dydd.  

Os ydych yn cael anhawster gyda blinder, rhowch wybod i'ch meddyg canser, 
nyrs neu feddyg teulu.  

Isod mae rhai syniadau i'ch helpu i ddelio gyda blinder yn y cartref.  

Rheoli gweithgareddau dydd i ddydd. 

• Gwasgaru tasgau ar hyd yr wythnos. 
• Gwneud ychydig pob dydd, yn hytrach na gwneud y cyfan ar unwaith. 
• Eistedd i lawr yn hytrach na sefyll wrth wneud tasgau. 
• Dylech osgoi ymestyn a phlygu wrth lanhau. Gall defnyddio mopiau a 

brwshys gyda handlenni hir helpu. 
• Gofynnwch i rywun fynd â'ch bagiau sbwriel allan i chi. 
• Os oes gennych ardd, gofynnwch i rywun arall ofalu amdani i chi.  
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Siopa 
Os oes yna rywun sy'n gallu gwneud eich siopa i chi, gall hyn fod yn 
ddefnyddiol. Os nad oes, gallai'r awgrymiadau hyn helpu: 

• Gwnewch restr cyn i chi fynd, gan ddilyn cynllun y siop. 
• Defnyddiwch droli siopa yn hytrach na basged. 
• Siopwch yn ystod adegau llai prysur. 
• Siopwch gyda ffrind i gael help ychwanegol. 
• Gofynnwch i staff eich helpu i bacio a chario siopa i'r car. 
• Gwnewch eich siopa ar-lein a'i gael wedi ei ddanfon. 

Coginio 

• Ceisiwch goginio prydau sy'n cymryd llai o amser. 
• Eisteddwch i lawr wrth baratoi prydau, er enghraifft wrth dorri llysiau.  
• Pan fyddwch yn llai blinedig, paratowch brydau ychwanegol neu ddyblu 

dognau i'w rhewi at pan fyddwch eu hangen.  
• Defnyddiwch lestri popty y gallwch weini ohonynt i arbed gwaith golchi 

llestri.  
• Gadewch i lestri socian yn hytrach na'u sgrwbio.  
• Bwytewch brydau cyfleus neu parod pan fyddwch wedi blino gormod i 

goginio.  

Ymolchi a gwisgo 

• Cymrwch fath yn hytrach na chawod, neu eisteddwch i lawr yn y gawod.  
• Gwisgwch ddillad sy'n hawdd i'w rhoi ymlaen a'u tynnu. Gall gwisgo 

pyjamas fod yn haws os nad ydych yn mynd allan.  
• Eisteddwch i lawr pan fyddwch yn gwisgo. 

Hamdden 

• Os ydych chi'n rhy flinedig i ddarllen, gwrandewch ar lyfrau sain. 
• Gwrandewch ar y radio yn hytrach na gwylio'r teledu. 
• Efallai y byddwch yn canfod fod ymweliadau byr gan ffrindiau neu deulu 

yn well. Rhowch wybod iddynt os oes yna adegau pan na allwch eu 
gweld.  

Golchi Dillad 

• Os oes gennych chi un, defnyddiwch droli i symud eich golch i ac o'r 
peiriant golchi.  

• Os gallwch chi, mynnwch help i roi'r golch ar y lein. 
• Eisteddwch i lawr i smwddio neu blygu dillad.  
• Gwisgwch ddillad nad oes angen eu smwddio.  
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Plant 
Os oes gennych chi blant, gall eich poeni os na allwch wneud cymaint gyda 
nhw ag y byddech fel arfer. Dyma ambell syniad a allai helpu: 

• Esboniwch i'ch plant eich bod yn teimlo'n flinedig ac na allwch wneud 
cymaint gyda nhw ag o'r blaen.  

• Cynlluniwch weithgareddau gyda'ch plant y gallwch eu gwneud ar eich 
eistedd. 

• Ewch i ymweld â llefydd ble gallwch eistedd tra bydd y plant yn 
mwynhau eu hunain.  

• Defnyddiwch gadair wthio ble fo'n bosibl, yn hytrach na chario plant. 
• Ceisiwch gynnwys eich plant wrth eich helpu i wneud tasgau. 
• Derbyniwch gynigion o help gan bobl yr ydych yn ymddiried ynddynt. 

Gallent fynd â'ch plant i ac o'r ysgol, neu warchod i chi. 

Gyrru 
Gall gyrru fod yn anodd os ydych yn flinedig iawn. Gall hefyd fod yn beryglus 
gan nad ydych yn gallu canolbwyntio. Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o faint 
mae'ch blinder yn effeithio arnoch cyn i chi yrru. Peidiwch â gyrru os ydych yn 
teimlo'n flinedig iawn.  

Dyma ambell awgrym arall a allai helpu: 

• Os ydych yn rhy flinedig i yrru, gofynnwch i aelod o'r teulu neu ffrind i 
yrru os yn bosibl.  

• Os oes gennych apwyntiad ysbyty, gofynnwch i'r nyrs neu feddyg os 
oes help ar gael fel nad oes rhaid i chi yrru.  

• Os oes rhaid i chi yrru, cynlluniwch unrhyw deithiau ar gyfer pan 
fyddwch yn gwybod eich bod fel arfer yn fwy effro.  

• Ceisiwch yrru ar adegau pan fydd y ffyrdd yn llai prysur.  
• Os ydych yn teimlo'ch hun yn blino wrth yrru, stopiwch mewn lle diogel 

a chael seibiant.  
• Os oes rhaid i chi gwblhau taith hir, rhannwch hi gyda seibiau rheolaidd 

neu arhosiad dros nos rhywle. 

Ymdopi gyda blinder yn y gwaith 
Efallai y gwelwch fod rhaid i chi stopio gweithio neu gwtogi ar yr oriau yr ydych 
yn gweithio. Gall helpu i siarad gyda'ch cyflogwr, adran personél neu 
adnoddau dynol. Rhowch wybod iddynt beth sy'n digwydd ac y gallech fod 
angen amser i ffwrdd. Mae yna hefyd bethau y gellir eu gwneud fel bod y 
gwaith yn llai blinedig. 

Mae unrhyw un gyda chanser wedi eu diogelu gan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010. Mae hyn yn golygu na ddylai cyflogwyr drin pobl gyda chanser yn 
annheg. Mae hefyd yn golygu fod disgwyl i gyflogwyr wneud addasiadau 
rhesymol yn y gwaith, i gefnogi pobl gyda chanser. 
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Ymysg y pethau y gall eich cyflogwr wneud i helpu mae: 

• Newid eich oriau er mwyn i chi allu teithio i ac o'r gwaith ar adegau llai 
prysur.  

• Gofyn i gydweithwyr i fod yn gefnogol ac i helpu gyda rhywfaint o'ch 
gwaith. 

• Chwilio am le parcio i chi yn agos at eich gweithle. 
• Gadael i chi gymryd egwyl i orwedd neu orffwys. 
• Caniatáu i chi weithio o adref os yn bosibl. 
• Chwilio am waith ysgafnach os yw'ch gwaith yn cynnwys gweithgaredd 

corfforol neu godi trwm.  

Os ydych chi'n hunangyflogedig, gall helpu i edrych ar gov.uk i weld pa 
gymorth ariannol allai fod ar gael i chi. Mae gennym ragor o wybodaeth yn 
Gymraeg am hawlio budd-daliadau. Ewch i macmillan.org.uk/translations 
neu ein ffonio. 

Gallwch ffonio Macmillan ar 0808 808 00 00 am ragor o wybodaeth. Mae 
gennym arbenigwyr sy'n gallu trafod gwaith a chyllid gyda chi. Mae gennym 
gyfieithwyr, felly gallwch siarad gyda ni yn y Gymraeg. 

Gofalu am rywun gyda blinder 

Gall gofalu am rywun arall fod yn waith blinedig. Mae'n bwysig gofalu 
amdanoch chi'ch hun ac osgoi blino gormod eich hun. Efallai y bydd angen i 
chi ofyn i bobl neu sefydliadau eraill helpu gyda'r gofalu. Os ydych chi angen 
cefnogaeth, ffoniwch Macmillan ar 0808 808 00 00. Mae gennym gyfieithwyr, 
felly gallwch siarad gyda ni yn y Gymraeg. 

Os ydych chi’n gofalu am rywun gyda blinder, gall eich helpu i:  

• Annog eich perthynas neu ffrind i ddefnyddio dyddiadur i gofnodi pryd 
maent yn teimlo'n dda a phryd maent fwyaf blinedig. Gallech eu helpu 
gyda hyn.  

• Defnyddiwch y dyddiadur i nodi'r adegau gorau o'r dydd i wneud pethau 
fel siopa neu gael ymwelwyr.  

• Ceisiwch leihau blinder eich perthynas neu ffrind trwy eu helpu i wneud 
gwelliannau syml i'w cwsg a diet. Gallech eu hannog i wneud rhai 
ymarferion hawdd (gweler tudalennau 4). 

• Ewch gyda'ch perthynas neu ffrind i apwyntiadau ysbyty a mynd â'r 
dyddiadur gyda chi.  

• Siaradwch gyda'r meddygon a'r nyrsys am beth allai fod yn achosi'r 
blinder a beth allai helpu.  
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Ble i gael cefnogaeth 
Mae yna lawer o bobl all eich helpu chi a’ch teulu.  

• Cefnogaeth Canser Macmillan – Gallwch ffonio Macmillan ar 0808 
808 00 00, dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 8pm. Gall ein harbenigwyr 
cefnogaeth canser siarad gyda chi am flinder a beth allai helpu. Gallant 
hefyd siarad gyda chi am eich emosiynau a rhoi gwybod i chi am fudd-
daliadau y gallech fod â hawl iddynt. Mae gennym gyfieithwyr, felly 
gallwch siarad gyda ni yn y Gymraeg. Does dim ond angen i chi 
ddweud ‘Cymraeg’ yn Saesneg pan fyddwch yn ffonio. 

• Mae nyrsys ardal yn gweithio’n agos gyda meddygon teulu. Gallant 
ymweld â chi yn eich cartref.   

• Gall gweithwyr cymdeithasol ysbytai drefnu i chi gael help gyda 
phethau ymarferol fel coginio a gofal personol. Gallent hefyd drefnu 
help i rywun sy'n gofalu amdanoch.  

• Mae nyrsys gofal lliniarol yn arbenigwyr ar drin symptomau. 
Weithiau fe’u gelwir yn nyrsys Macmillan.  

• Mae nyrsys Marie Curie yn gofalu am bobl sy'n nesáu at ddiwedd eu 
hoes yn y cartref. Gall eich meddyg teulu eich cyfeirio at un.  

• Mae cynghorwyr wedi eu hyfforddi i wrando. Gallant eich helpu i 
drafod eich teimladau a chanfod ffyrdd o ddelio â nhw. Gall eich 
meddyg ysbyty neu deulu eich cyfeirio at gynghorydd. 
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Geirfa 

Aciwbigo – Therapi cyflenwol sy'n defnyddio nodwyddau mân a osodir yn y 
croen. 

Adweitheg – Therapi sy'n defnyddio math o dylino traed neu ddwylo. 

Aromatherapi – Therapi cyflenwol sy'n defnyddio olewau planhigion. Credir 
bod yr olew yn helpu eich corff a'r meddwl. 

Byr eich gwynt – Ei chael yn anodd anadlu neu anadlu'n gyflym. 

Cemotherapi – Triniaeth ar gyfer canser ble rhoddir cyffuriau i ddinistrio 
celloedd canser. 

Dargadw hylif – Croniad o hylif yn y corff sy'n achosi chwyddo. 

Diabetes – Cyflwr ble mae lefel y siwgr yn y gwaed yn rhy uchel gan nad yw’r 
corff yn gallu ei ddefnyddio yn iawn. 

Dietegydd - Arbenigwr mewn bwyd a maeth. Gall ddweud wrthych pa 
fwydydd sydd orau i chi. 

Ffisiotherapydd – Gweithiwr gofal iechyd sydd wedi ei hyfforddi i drin pobl yn 
defnyddio dulliau corfforol, fel gweithio gyda chymalau a chyhyrau, tylino a 
thriniaethau gwres. 

Haint – Pan fydd bacteria neu firws yn mynd i mewn i'r corff. 

Ioga – Math o ymarfer sy'n defnyddio ymestyn mwyn, anadlu'n ddwfn a 
symudiad. 

Llawdriniaeth – Ffordd o drin canser trwy gael gwared ar y cyfan neu ran o'r 
canser. Gelwir hyn hefyd yn driniaeth lawfeddygol.  

Myfyrdod – Techneg a ddefnyddir i ymlacio'n llwyr a thawelu'r meddwl. 

Qigong – Math o ymarfer sy'n defnyddio ystum y corff, symudiad, anadlu a 
myfyrdod. 

Radiotherapi – Triniaeth sy'n defnyddio pelydrau X ynni uchel i ddinistrio 
celloedd canser. 

Tai chi – Math o ymarfer sy'n cyfuno anadlu dwfn ac ymlacio gyda 
symudiadau araf. 

Technegau ymlacio – Ymarferion all eich helpu i ymlacio, er enghraifft, 
anadlu'n ddwfn neu fyfyrdod.  

Tylino – Therapi cyflenwol sy'n defnyddio cyffyrddiad a gwasgedd ysgafn i 
leihau tyndra. Ni ddylid tylino'r ardal ble mae'r canser.  
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Therapi cerddoriaeth – Therapi sy'n defnyddio cerddoriaeth i'ch helpu i 
fynegi eich teimladau. 

Therapi hormonaidd – Triniaeth sy'n effeithio ar hormonau penodol yn y 
corff. Gall hyn arafu neu atal y canser rhag tyfu 

Therapi targedig – Triniaeth ganser sy'n defnyddio cyffuriau sy'n amharu ar y 
ffordd mae celloedd canser yn tyfu. Gelwir hefyd yn therapi biolegol. 

Therapïau cyflenwol – Ystod o wahanol therapïau sy'n gallu eich helpu i 
deimlo'n well. Weithiau gellir eu defnyddio ynghyd â'ch triniaeth canser. Gall 
helpu lleihau rhywfaint o effeithiau'r canser neu ei driniaeth. Dylech siarad 
gyda'ch meddyg cyn defnyddio unrhyw un o'r therapïau hyn. 

Thyroid – Chwarren yn y gwddf sy'n rhyddhau hormonau i'r gwaed. 

 

Mwy o wybodaeth yn Gymraeg 
Mae gennym wybodaeth yn Gymraeg am y pynciau hyn: 

Mathau o ganser 
• Canser y fron 

• Canser y coluddyn mawr  

• Canser yr ysgyfaint 

• Canser y prostad 

Triniaethau 

• Cemotherapi 

• Radiotherapi 

• Llawdriniaeth 

Ymdopi â chanser 

• Hawlio budd-daliadau 

• Problemau bwyta a chanser 

• Diwedd oes 

• Blinder a chanser 

• Sgìl effeithiau triniaeth canser 

• Yr hyn y gallwch ei wneud i 
helpu'ch hun 

 

I weld yr wybodaeth hon, ewch i macmillan.org.uk/translations 

Siaradwch gyda ni yn Gymraeg  
Gallwch ffonio Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00 a siarad gyda ni yn 
Gymraeg trwy gyfieithydd. Gallwch siarad â ni am eich pryderon a'ch 
cwestiynau meddygol. Does dim ond angen i chi ddweud Cymraeg yn 
Saesneg pan fyddwch yn ffonio. 

Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am tan 8pm. Os ydych yn 
cael anawsterau gyda'ch clyw gallwch ddefnyddio ffôn testun 0808 808 
0121 neu Text Relay. 
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Cyfeiriadau a diolchiadau  
Mae’r holl wybodaeth yma wedi ei hysgrifennu a’i golygu gan dîm Datblygu 
Gwybodaeth Canser Cymorth Canser Macmillan.  

Mae'r wybodaeth yn y ddalen ffeithiau hon yn seiliedig ar lyfryn Macmillan 
Coping with fatigue. Gallwn anfon copi i chi, ond mae'r llyfryn llawn ar gael 
yn Saesneg yn unig.  

Mae'r cynnwys hwn wedi ei adolygu gan arbenigwyr perthnasol a'i 
gymeradwyo gan ein golygydd meddygol, Dr Tim Iveson, Oncolegydd 
Meddygol Ymgynghorol a Phrif Olygydd Meddygol Macmillan.  

Gyda diolch i Terry Capecci, Nyrs Gofal Lliniarol, a Jane Eades, Pennaeth 
Effeithiolrwydd Clinigol, Marie Curie. Diolch hefyd i'r bobl sydd wedi eu 
heffeithio gan ganser a adolygodd y rhifyn hwn. 

Mae'n holl wybodaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Am 
ragor o wybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddiwn, cysylltwch â ni yn 
bookletfeedback@macmillan.org.uk 

MAC15754_WELSH 
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