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Ynglŷn â’r llyfryn hwn
Mae'r llyfryn hwn am radiotherapi, sy'n cael ei
ddefnyddio i drin rhai mathau o ganser. Gall
fod yn ddefnyddiol i'w ddarllen ochr yn ochr â'n
gwybodaeth am eich math chi o ganser.
Mae'r llyfryn wedi'i rannu i'r adrannau canlynol:
•• Mae Adran 1 yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am
radiotherapi.
•• Mae Adrannau 2 a 3 yn rhoi gwybodaeth am radiotherapi
allanol a radiotherapi mewnol. Gall eich arbenigwr ddweud
wrthych pa fath o radiotherapi rydych yn ei gael. Dim ond y rhan
sy'n berthnasol i chi fydd angen i chi ei ddarllen.
•• Mae gan Adran 4 wybodaeth am sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin
radiotherapi.
•• Mae Adran 5 yn dweud wrthych beth sy'n digwydd ar ôl eich
triniaeth.
•• Mae Adran 6 yn rhestru rhai cyfeiriadau a gwefanau defnyddiol.
Drwy gydol y llyfryn hwn rydym wedi cynnwys dyfyniadau gan bobl
sydd wedi cael radiotherapi, a allai fod o fudd i chi. Maent gan
bobl sydd wedi dewis rhannu eu profiadau ar ein Cymuned Ar-lein
(community.macmillan.org.uk). Mae rhai dyfyniadau gan Gary,
sydd ar flaen y llyfryn hwn. Mae wedi dewis rhannu ei stori gyda ni.
Fedrwn ni ddim dweud wrthych beth yw'r driniaeth orau i chi. Dim
ond eich doctor, sy'n gwybod eich hanes meddygol llawn, all roi'r
wybodaeth hon.
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I ddarganfod mwy
Os hoffech drafod yr wybodaeth yn y llyfryn hwn, ffoniwch Linell
Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00, ddydd 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
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau pellach am eich triniaeth,
holwch eich doctor, nyrs, radiograffydd neu weithiwr allweddol
(gweler tudalen 16). Rydym wedi cynnwys rhai cwestiynau y gallech
eu gofyn i'ch tîm radiotherapi ar dudalennau 102–103. Gallwch
ddefnyddio tudalen 104 i ysgrifennu unrhyw nodiadau neu
gwestiynau eraill sydd gennych. Gallwn hefyd anfon gwybodaeth
atoch ar effeithiau canser ar weithio, arian ac emosiynau.
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.
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Beth yw canser?
I ddeall sut mae radiotherapi yn trin canser, mae'n helpu gwybod
beth yw canser.
Mae canser yn cychwyn mewn celloedd yn ein 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 mae'r 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.
Gelwir hyn yn fiopsi. Mae'r meddygon yn archwilio'r sampl o dan
ficrosgop i chwilio am gelloedd canser.

Celloedd 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 tudalen 8).
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.
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Y system lymffatig
Mae'r system lymffatig (gweler y darlun isod) 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 wedi'i ffurfio o 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. Pan fydd haint arnoch, bydd y nodau
lymff yn aml yn chwyddo wrth iddynt ymladd yn erbyn yr haint.

Gwddf (gyddfol)
nodau lymff
Thymws
Cesail
(ategol)
nodau lymff
Diaffram
Y ddueg

Gwerddyr
(gwerddyrol)
nodau lymff
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Beth yw radiotherapi?
Mae radiotherapi yn defnyddio pelydrau ynni uchel, pelydrau-x
fel arfer a phelydrau tebyg (fel electronau) i drin clefydau. Mae'n
dinistrio celloedd canser yn y rhan sy'n cael ei drin.
Gall radiotherapi hefyd ddifrodi celloedd normal. Fel arfer gallant
drwsio eu hunain, ond ni all celloedd canser wneud hyn.
Mae radiotherapi'n cael ei drefnu'n ofalus bob amser fel y bydd yn
osgoi cymaint â phosibl o feinwe iach. Fodd bynnag, bydd rhywfaint
o feinwe iach yn siŵr o gael ei effeithio gan y driniaeth a bydd hyn
yn achosi sgîl-effeithiau (gweler adran 4 ar dudalennau 59-79).

Fe ddes i arfer gyda'r radiotherapi yn gyflym
iawn. Cefais addewid o siocled, felly fe wnaf i
unrhyw beth am siocled! Ar ôl yr ychydig sesiynau
cyntaf, roedd o'n iawn. Roeddech yn gwybod
beth i'w ddisgwyl a doedd o ddim hanner mor
ddychrynllyd ag y meddyliais y byddai.’

Frances
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Pam y mae radiotherapi'n cael ei roi
Bydd llawer o bobl yn cael radiotherapi fel rhan o'u triniaeth canser.
Efallai bydd radiotherapi'n cael ei roi am resymau gwahanol.

Triniaeth iachaol (gweler tudalennau 34–35)

Rhoddir y driniaeth hon gyda'r nod o ddinistrio tiwmor a gwella'r
canser. Fe'i gelwir hefyd yn driniaeth radical.

Triniaeth liniarol (gweler tudalen 35)

Rhoddir hyn os nad oes modd gwella canser. Efallai y cewch
driniaeth liniarol i reoli twf tiwmor neu i liniaru symptomau megis
poen neu beswch.

Ffyrdd o roi radiotherapi
Mae dwy ffordd o roi radiotherapi:
•• Radiotherapi pelydryn allanol – Gelwir hyn hefyd yn
radiotherapi allanol. Fe'i rhoddir o du allan i'r corff (gweler
adran 2 ar dudalennau 33–47).
•• Radiotherapi mewnol – Rhoddir hyn gan ddefnyddio deunydd
ymbelydrol y tu mewn i'r corff (gweler adran 3 ar dudalennau
49–57).
Bydd pa ffordd y cewch radiotherapi yn dibynnu ar ba fath o ganser
sydd gennych a ble mae'r canser yn y corff. Mae rhai mathau o
ganser yn cael eu trin â radiotherapi allanol a mewnol.
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Cemoymbelydredd

Weithiau rhoddir cemotherapi ar yr un pryd â radiotherapi. Gelwir
hyn yn cemoymbelydredd neu gemoradiotherapi. Mae cemotherapi
yn defnyddio cyffuriau gwrth ganser (cytotocsig) i ddinistrio celloedd
canser. Mae cyffuriau cemotherapi yn gallu gwneud y celloedd
canser yn fwy sensitif i radiotherapi.
Gall rhoi cemotherapi a radiotherapi gyda'i gilydd wneud sgîleffeithiau'r driniaeth yn waeth. Gall eich doctor, radiograffydd neu
nyrs arbenigol roi rhagor o wybodaeth i chi am gemoradiotherapi a
sgîl-effeithiau posibl y driniaeth hon.

Mae triniaethau radiotherapi'n cael eu cynllunio'n
bwrpasol ar gyfer yr unigolyn. Mae hyn yn golygu hyd
yn oed os oes gan rywun rydych yn ei adnabod neu wedi
cwrdd â hwy yr un math o ganser â chi, gall eu triniaeth
radiotherapi hwy fod yn wahanol.
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Adrannau radiotherapi
Byddwch yn cael eich triniaeth radiotherapi mewn adran
radiotherapi. Nid oes adran radiotherapi ym mhob ysbyty. Mae
hyn oherwydd bod peiriannau radiotherapi'n rhai cymhleth iawn a
rhaid i'r driniaeth gael ei chynllunio a'i rhoi gan staff sydd wedi cael
hyfforddiant arbenigol.
Mae'r rhan fwyaf o'r adrannau radiotherapi mewn ysbytai
rhanbarthol ac addysgu mwy o faint. Efallai byddwch yn cael
rhywfaint o'ch triniaeth canser fel llawdriniaeth neu gemotherapi
(neu'r ddau) yn eich ysbyty leol. Ar ôl hyn, byddwch wedyn yn cael
eich atgyfeirio i'ch ysbyty canser arbenigol agosaf am radiotherapi.
Fel arfer, byddwch yn cael radiotherapi allanol fel claf allanol.
Ond, os ydych yn sâl, neu'n cael cemotherapi ar yr un pryd, efallai
bydd angen i chi aros yn yr ysbyty. Os mai dyna fydd yn digwydd,
byddwch yn mynd i'r adran radiotherapi o'r ward bob dydd.
Os byddwch yn cael radiotherapi mewnol, efallai y bydd yn rhaid i
chi aros yn yr ysbyty am ychydig ddyddiau.
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Y tîm radiotherapi
Yn y rhan fwyaf o ysbytai, bydd tîm o'r arbenigwyr canlynol yn
gysylltiedig â chynllunio'ch radiotherapi a'i roi i chi.

Oncolegydd clinigol (arbenigwr canser)
Dyma ddoctor sydd wedi hyfforddi yn y defnydd o radiotherapi a
chemotherapi. Maent yn gyfrifol am ragnodi a goruchwylio eich
triniaeth. Gallwch weld eich oncolegydd clinigol cyn, yn ystod ac ar
ôl eich cwrs o radiotherapi er mwyn monitro effaith eich triniaeth. Os
bydd gennych unrhyw broblemau rhwng yr apwyntiadau hyn, gall y
radiograffwyr neu'r nyrsys drefnu apwyntiad ychwanegol ar eich cyfer.
Os ydych yn cael cemotherapi yn ogystal â radiotherapi, efallai bydd
angen i chi weld oncolegydd meddygol hefyd. Maent yn ddoctoriaid
sy'n arbenigo mewn cemotherapi a thriniaethau eraill sy'n defnyddio
meddyginiaethau.

Radiograffwyr therapiwtig
Mae radiograffwyr therapiwtig wedi'u hyfforddi mewn rhoi
radiotherapi. Mae ganddynt ran bwysig i'w chwarae yn eich triniaeth
a byddant yn:
•• cydweithio'n agos â'ch oncolegydd clinigol a ffisegydd (gweler
tudalen 15) i gynllunio eich triniaeth
•• eich helpu i'r ystum iawn ar gyfer eich sgan cynllunio a'ch triniaeth
•• gweithio'r peiriannau radiotherapi sy'n rhoi eich triniaeth
•• rhoi gwybodaeth, gofal ymarferol a chefnogaeth drwy gydol eich
triniaeth.
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Fe ddewch i adnabod tîm o radiograffwyr drwy gydol cwrs eich
triniaeth. Gallwch drafod unrhyw bryderon neu ofnau ynglŷn â'ch
triniaeth â hwy.
Os yw'n well gennych gael eich trin gan radiograffydd o'r un rhyw â
chi, gofynnwch i'r radiograffydd pan ewch i'ch apwyntiad cynllunio.
Bydd y rhan fwyaf o ganolfannau yn ceisio darparu ar gyfer hyn, er
y gallai olygu ychydig o oedi bob amser yr ewch am driniaeth.

Radiograffwyr adolygu triniaeth
Mae gan rai adrannau radiotherapi radiograffwyr arbenigol y
byddwch yn eu gweld yn ystod a thuag at ddiwedd eich triniaeth
radiotherapi. Maent yn darparu cyngor a gofal mewn ystafell glinig,
i ffwrdd o'r ystafell driniaeth brysur.

Radiograffwyr arbenigol
Mae gan rai ysbytai radiograffwyr arbenigol sy'n arbenigwyr mewn
trin mathau penodol o ganser neu weithio gyda grwpiau penodol o
gleifion, fel plant. Os bydd gennych radiograffydd arbenigol, bydd
yn gysylltiedig â phob cam o'ch triniaeth radiotherapi. Mae hyn yn
cynnwys cynllunio a rhoi radiotherapi, a chynnig cymorth.

Radiograffwyr gwybodaeth a chefnogaeth
Mae gan rai ysbytai radiograffwyr gwybodaeth a chefnogaeth.
Maent yn arbenigwyr mewn rhoi cymorth ymarferol ac emosiynol i
chi a'ch teulu.
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Cynorthwywyr radiotherapi
Mae gan rai adrannau radiotherapi gynorthwywyr radiotherapi.
Maent yn helpu'r radiograffwyr i roi eich triniaeth i chi. Gallant hefyd
ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth.

Radiolegydd
Mae radiolegydd yn ddoctor arbenigol sy'n dehongli sganiau. Maent
yn adolygu eich sganiau gyda'ch oncolegydd clinigol. Mae hyn yn
helpu'ch oncolegydd clinigol i gynllunio eich triniaeth.

Ffisegydd
Mae ffisegydd yn arbenigwr mewn ymbelydredd sy'n cydweithio'n agos
â'ch oncolegydd clinigol i gynllunio eich triniaeth. Maent yn gweithio
allan faint o ymbelydredd rydych ei angen a'r ffordd orau o'i roi.
Mae'r ffisegydd yn gyfrifol hefyd am gynnal gwiriadau rheolaidd
ar yr offer radiotherapi. Mae'n bosibl na fyddwch yn cwrdd â'r
ffisegydd, gan eu bod yn gweithio yn y cefndir gan amlaf.

Staff yr ystafell fowldiau
Gall y rhain fod yn dechnegwyr neu'n radiograffwyr sydd wedi cael
hyfforddiant arbennig. Maent yn gwneud y mowldiau a'r masgiau,
sydd eu hangen weithiau i'ch helpu i aros yn llonydd yn ystod eich
triniaeth (gweler tudalennau 26–27).
Fel arfer bydd mowldiau a masgiau'n cael eu gwneud mewn ystafell
fowldiau. Mewn rhai canolfannau, efallai byddant yn yr ystafell
gynllunio.
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Nyrsys
Mae gan rai clinigau radiotherapi nyrsys sy'n rhoi gwybodaeth am y
driniaeth a'i sgîl-effeithiau. Gallant hefyd roi cyngor ar ofal y croen
(gweler tudalen 29) a meddyginiaethau i reoli sgîl-effeithiau.
Mae gan lawer o ganolfannau canser nyrsys canser arbenigol, sydd
weithiau'n cael eu hadnabod fel nyrsys clinigol arbenigol (CNSs),
sydd â gwybodaeth arbenigol am eich math chi o ganser. Gallant
hefyd fod yn ffynhonnell dda o gefnogaeth a gwybodaeth yn ystod
eich triniaeth.

Eich gweithiwr allweddol
Fel arfer bydd un o'r radiograffwyr neu'r nyrsys sy'n gofalu
amdanoch yn cael eu henwi fel eich gweithiwr allweddol. Dyma'r
unigolyn i gysylltu ag ef neu hi os bydd angen mwy o wybodaeth
neu gefnogaeth arnoch. Os nad ydych yn siŵr pwy yw eich gweithiwr
allweddol, gofynnwch i rywun yn ystod eich apwyntiad nesaf.

Gweithwyr iechyd proffesiynol eraill
Mae'r gweithwyr iechyd proffesiynol eraill a allai fod yn gysylltiedig
â'ch gofal yn cynnwys:
•• dietegydd
•• therapydd iaith a lleferydd
•• ffisiotherapydd
•• therapydd galwedigaethol
•• tîm rheoli symptomau (tîm gofal lliniarol)
•• gweithiwr cymdeithasol
•• cwnsler
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Cyn eich triniaeth
Rhoi eich caniatâd
Cyn i chi gael eich sgan cynllunio neu unrhyw driniaeth, bydd eich
doctor yn egluro ei nodau. Bydd fel arfer 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 i esbonio
pethau fwy nag unwaith.
Mae’n syniad da dod 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. Rydym wedi cynnwys rhestr o gwestiynau efallai yr
hoffech eu gofyn i'ch tîm radiotherapi ar dudalennau 102-103.
Gallwch ddefnyddio tudalen 104 yng nghefn y llyfryn hwn i
ysgrifennu unrhyw nodiadau neu gwestiynau eraill sydd gennych.
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Weithiau mae pobl yn teimlo bod staff ysbyty yn rhy brysur i ateb
eich cwestiynau, ond mae’n bwysig i chi wybod sut mae’r driniaeth
yn debygol o effeithio arnoch. Dylai’r staff fod yn barod i neilltuo
amser ar gyfer eich cwestiynau.
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 wrthych beth allai ddigwydd os nad ydych yn cael
triniaeth. Mae’n hanfodol eich bod yn dweud wrth feddyg 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.
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Ymchwil – treialon clinigol
Cynhelir treialon ymchwil canser i geisio darganfod triniaethau
newydd a gwell ar gyfer canser. Gelwir treialon a wneir ar gleifion
yn dreialon clinigol. Efallai cânt eu gwneud i:
•• brofi triniaethau newydd, megis ffyrdd newydd o roi radiotherapi,
cyffuriau cemotherapi newydd neu therapïau a dargedir
•• edrych ar gyfuniadau newydd o driniaethau presennol, neu newid
y ffordd y cânt eu rhoi, i’w gwneud yn fwy effeithiol neu i leihau
sgîl-effeithiau
•• cymharu effeithiolrwydd cyffuriau a ddefnyddir i reoli symptomau
•• darganfod sut mae triniaethau canser yn gweithio orau
•• canfod pa driniaethau sydd fwyaf cost-effeithiol.
Treialon yw'r unig ffordd ddibynadwy i ddarganfod os yw gwahanol
fath o radiotherapi, llawdriniaeth, cemotherapi, therapi hormonaidd,
neu driniaeth arall yn well na’r hyn sydd ar gael eisoes.

Cymryd rhan mewn treial

Efallai y gofynnir i chi gymryd rhan mewn treial ymchwil. Gall
llawer o fanteision ddod yn sgil hyn. Mae treialon yn helpu i wella
gwybodaeth am ganser ac i ddatblygu triniaethau newydd. Byddwch
yn cael eich monitro'n ofalus yn ystod ac ar ôl yr astudiaeth.
Fel arfer, mae sawl ysbyty o gwmpas y wlad yn cymryd rhan yn y
treialon hyn. Mae'n bwysig cofio y canfyddir yn ddiweddarach bod
rhai triniaethau sy'n edrych yn addawol i ddechrau, ddim cystal â
rhai sy'n bodoli eisoes. Gallai rhai triniaethau hefyd fod â mwy o
sgîl-effeithiau na manteision.
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Os byddwch yn penderfynu peidio cymryd rhan mewn treial, perchir
eich penderfyniad ac nid oes yn rhaid i chi roi rheswm. Serch hynny,
gallai fod yn ddefnyddiol rhoi gwybod i staff am eich pryderon er
mwyn iddynt roi'r cyngor gorau i chi. Ni fydd newid yn y ffordd
y cewch eich trin gan staff yr ysbyty, a byddech yn cael cynnig y
driniaeth safonol ar gyfer eich sefyllfa.

Caiff treialon clinigol eu disgrifio mewn mwy o
fanylder yn ein llyfryn Understanding cancer
research trials (clinical trials). Gallwn anfon copi am
ddim atoch.
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Beichiogrwydd a bod yn dad
Os ydych yn ddynes mewn oedran magu plant, mae'n bwysig nad
ydych chi'n beichiogi yn ystod eich triniaeth. Mae hyn yn bwysig
oherwydd gallai'r radiotherapi a roddir yn ystod beichiogrwydd
niweidio babi sy'n datblygu. Gall eich doctoriaid roi rhagor o
wybodaeth i chi am hyn.
Cyn i chi roi cydsyniad ar gyfer radiotherapi, bydd angen i chi
gadarnhau:
•• nad ydych yn feichiog - efallai bydd angen i chi ddarparu sampl
wrin ar gyfer prawf beichiogrwydd
•• eich bod yn deall y dylech osgoi beichiogi yn ystod triniaeth,
sy'n golygu y bydd yn rhaid i chi ddefnyddio dull atal cenhedlu
dibynadwy.
Os ydych chi'n credu eich bod yn feichiog ar unrhyw adeg yn ystod
eich triniaeth, dywedwch wrth y doctoriaid a'r radiograffwyr ar
unwaith. Fer arfer, cewch gynnig prawf beichiogrwydd.
Os ydych chi'n ddyn sy'n cael triniaeth radiotherapi, gall eich
doctoriaid eich cynghori i beidio cenhedlu plentyn yn ystod y
driniaeth neu am ychydig o fisoedd ar ôl ei chwblhau. Gallwch ofyn
i'ch doctoriaid am ragor o wybodaeth am hyn.
Os ydych yn cael radiotherapi mewnol (gweler tudalennau 49–57),
bydd eich doctor neu radiograffydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi
am feichiogrwydd a bod yn dad.
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Rheolyddion calon, dyfeisiadau cardiaidd a
fewnblannir (ICDs) a mewnblaniad yn y cochlea
Os oes gennych chi reolydd calon, ICD neu fewnblaniad yn y
cochlea (mewnblaniad arbennig yn eich clust), rhaid i chi ddweud
wrth eich oncolegydd neu radiograffydd naill ai cyn neu yn ystod
eich apwyntiad cynllunio cyntaf. Gall radiotherapi effeithio ar y
dyfeisiadau hyn, felly rhaid caniatáu amdanynt wrth gynllunio eich
triniaeth.

Cynllunio eich triniaeth
Cyn i chi ddechrau ar eich triniaeth mae angen ei chynllunio. Mae
hyn yn sicrhau bod y radiotherapi wedi'i anelu'n union at y canser
ac yn achosi cyn lleied o ddifrod ag sy'n bosibl i'r meinwe sydd o'i
amgylch. Mae pob triniaeth radiotherapi wedi'i chynllunio ar sail pob
unigolyn gan eich oncolegydd clinigol, ffisegydd ac weithiau gan
uwch radiolegydd neu radiolegydd arbenigol.
Bydd angen gwneud mowld neu fwgwd ar gyfer rhai pobl cyn
dechrau cynllunio'r driniaeth. Mae gennym ragor o wybodaeth am
hyn ar dudalennau 26-27.

‘Rwy'n cofio'r teimlad o ddychryn pan gefais
fy nghynllun triniaeth. Cefais saith wythnos o
radiotherapi gyda phum sesiwn o gemotherapi.
Roedd yn amser caled, ond fe ddes drwyddo.
Beth oedd yn fy nghadw i fynd oedd gwybod
fod cymaint o rai eraill yng Nghymuned Arlein Macmillan wedi bod trwy'r un driniaeth o'r
blaen.’
Margaret
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Yr ymweliad cynllunio cyntaf

Bydd eich ymweliad cynllunio cyntaf fel arfer yn cymryd 30–60
munud, er y gallai gymryd yn hirach. Bydd y staff yn yr adran
radiotherapi yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl. Byddant hefyd yn
dweud wrthych ymlaen llaw os oes angen i chi baratoi mewn unrhyw
ffordd arbennig. Er enghraifft, gellir gofyn i chi gadw at ddiet
arbennig, neu yfed digon o ddŵr.
Mae'n bwysig eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich cynnwys yn
eich triniaeth, felly mae croeso i chi ofyn cymaint o gwestiynau ag y
mynnwch.
Byddwch fel arfer yn cael sgan CT (tomograffeg cyfrifiadurol)
o'r rhan o'r corff fydd yn cael y driniaeth. Mae hyn yn helpu eich
oncolegydd, radiograffydd a'r ffisegydd i gynllunio'r union fan ar
gyfer eich radiotherapi. Cyn eich sgan, efallai y gofynnir i chi dynnu
rhai o'ch dillad (o'r rhan honno o'ch corff a fydd yn cael ei thrin â
radiotherapi) ac i wisgo gŵn.

Rhywun yn cael sgan CT
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Mae'r sgan CT yn cymryd llawer o luniau o wahanol onglau i gael
darlun 3D o du mewn i'ch corff. Yn ystod y sgan, efallai byddwch yn
cael chwistrelliad o liw i mewn i wythïen. Mae hyn yn golygu y gellir
gweld gwahanol rannau o'r corff yn gliriach. Efallai y gofynnir i chi
fod â phledren lawn neu wag ar gyfer y sgan.
Yn ogystal â sgan CT, bydd rhai pobl yn cael sgan MRI (delweddu
atseiniol magnetig) neu weithiau sgan PET (tomograffeg allyriad
positron). Mae sgan MRI yn defnyddio meysydd magnetig cryf i greu
darlun manwl iawn o'r rhan sydd angen triniaeth. Mae sgan PET yn
defnyddio dogn isel o glwcos (math o siwgr) i fesur gweithgarwch
celloedd mewn gwahanol rannau o'r corff. Bydd eich tîm yn yr
ysbyty'n dweud mwy wrthych am y sganiau hyn.
Yn ystod eich sgan, bydd angen i chi orwedd yn llonydd ar gowtsh
caled (sydd weithiau'n cael ei alw'n fwrdd). Os byddwch yn teimlo'n
anghyfforddus pan fydd y radiograffwyr yn eich gosod ar y cowtsh,
cofiwch ddweud wrthynt. Byddant yn ceisio eich gwneud yn fwy
cyfforddus. Mae hyn yn bwysig oherwydd, unwaith y byddwch yn
gyfforddus, bydd manylion eich ystum yn cael ei gofnodi. Bydd
angen i chi orwedd yn yr un ffordd ar gowtsh debyg ar gyfer eich
triniaeth radiotherapi.
Mae'r wybodaeth o'r sgan yn cael ei bwydo i gyfrifiadur cynllunio, a
fydd yn cael ei ddefnyddio gan eich tîm radiotherapi i gyfrifo'r union
ddogn ac ardal y driniaeth.

Yn ddibynnol ar ba fath o ganser sydd gennych chi,
efallai y bydd angen triniaethau ychwanegol fel
rhan o'ch triniaeth gynllunio. Os mai dyna fydd yr achos,
byddwch yn cael gwybodaeth amdanynt.
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Mowldiau a mygydau radiotherapi
Er mwyn eich helpu i gadw'n llonydd ac yn eich lle yn ystod y
radiotherapi, efallai y bydd angen gwneud mowld neu fwgwd ar eich
cyfer cyn i'r cynllunio ddechrau.
Gwneir y mowldiau i gadw coes neu fraich, neu ran arall o'r corff,
yn llonydd yn ystod y driniaeth. Mae mygydau yn helpu i gadw eich
pen a'ch gwddf yn llonydd yn ystod triniaeth. Fe'u defnyddir yn aml
ar gyfer triniaethau i'r ymennydd neu'r pen a'r gwddf. Defnyddir y
geiriau 'mwgwd' a 'mowld' yn aml i olygu'r un peth. Weithiau, yr enw
a ddefnyddir yw cregyn.
Mae mowldiau a masgiau wedi'u gwneud o fesh plastig (gweler y
dudalen gyferbyn). Caiff y mesh ei gynhesu a'i roi ar eich wyneb,
neu ran arall o'r corff, fel bod y plastig yn mowldio'n dyner i ffitio'r
ardal sy'n cael ei thrin. Dylai'ch mowld neu fwgwd ffitio'n dynn.

‘Mesurodd a ffitiodd y tîm radiotherapi'r mwgwd
a chynnal sganiau i weld yn union ble roeddent
am anelu'r radiotherapi.’
Gary
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Mae'r mesh yn cymryd ychydig funudau i'w fowldio a dod yn galed.
Yna caiff y mwgwd ei dynnu i ffwrdd ac mae'n barod i'w ddefnyddio
pan gewch eich triniaeth.
Os oes gennych fwgwd sy'n ffitio dros eich wyneb, gall deimlo'n
glawstroffobig. Ond cofiwch, fel arfer fydd o ddim ymlaen am hir
iawn, a bydd ynddo lawer o dyllau, felly byddwch yn gallu anadlu'n
hawdd. Bydd eich radiograffwyr yn dweud wrthych chi faint o amser
fydd y driniaeth yn ei gymryd.
Gallwn anfon rhagor o wybodaeth atoch am fygydau radiotherapi
os ydych yn cael triniaeth ar eich ymennydd neu ardal y pen a'r
gwddf.

Mwgwd mesh plastig
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Marciau ar y croen
Unwaith y penderfynir ar ardal y driniaeth, gwneir marciau ar eich
croen i helpu'r radiograffwyr i'ch gosod yn yr ystum cywir ar gyfer
triniaeth.
Fel arfer, gwneir marciau parhaol (tatŵs). Maent yr un maint â phen
pin ac ni wneir y marciau heb eich caniatâd chi. Gall fod ychydig yn
anghyfforddus tra mae'r tatŵ'n cael ei wneud, ond mae'n gwneud yn
siŵr bod y driniaeth yn cael ei chyfeirio i'r man cywir.
Os ydych chi'n poeni am gael tatŵs parhaol, rhowch wybod i'ch
radiograffwyr. Gallant drafod opsiynau eraill â chi.
Os oes gennych fowld neu fwgwd, bydd rhai o'r marciau yn cael eu
gwneud ar hyn.

‘Dotiau bach yw'r tatŵs, prin y gellir eu gweld.
Dywedais wrth y nyrs pan oeddwn yn cael fy un i fod
fy merch wedi tynnu fy nghoes a dweud: 'Mam, yn
63 oed, ydych chi wir yn meddwl y dylech fod yn cael
tatŵs?”’
Gill
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Gofalu am y croen
Cyn i'ch triniaeth ddechrau, bydd staff yn yr adran radiotherapi'n
rhoi cyngor i chi ar sut i ofalu am eich croen. Bydd hyn yn dibynnu
ar ba fath o driniaeth y byddwch yn ei chael a'r rhan o'r corff sy'n
cael ei drin.
Yn ystod eich radiotherapi, bydd angen i chi gymryd gofal arbennig
o'r croen yn yr ardal sy'n cael ei thrin. Rhaid gwneud hyn oherwydd
gall y driniaeth achosi adwaith ar y croen (gweler tudalennau 66–67).
Os ydych chi'n nofio, dylech ofyn i'ch tîm o arbenigwyr a ddylech
osgoi nofio nes byddwch wedi cwblhau eich triniaeth. Byddant hefyd
yn dweud wrthych pa bryd y gallwch nofio eto ar ôl eich triniaeth.
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Pethau eraill i feddwl amdanynt
Dyma rai pethau eraill i feddwl amdanynt cyn i chi ddechrau eich
radiotherapi.

Help yn y cartref

Mae blinder yn un o sgîl-effeithiau cyffredin radiotherapi felly efallai
y bydd angen help arnoch gyda thasgau pob dydd. 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 ynglŷn â chael help.

Cyrraedd eich apwyntiadau a chostau teithio

Efallai byddwch am yrru eich hun i'r ysbyty ar gyfer eich triniaeth.
Ond cofiwch, efallai byddwch yn teimlo mwy blinedig fel mae eich
triniaeth yn mynd rhagddi. Os byddwch yn teimlo'n flinedig, mae'n
well gofyn i berthynas neu ffrind a ydynt yn fodlon eich gyrru chi
yno.
Os ydych chi'n poeni am gyrraedd yr ysbyty, rhowch wybod i'r staff
yn yr adran radiotherapi. Efallai y gallant hwy drefnu cludiant ar
eich cyfer. Mae rhai grwpiau cymorth lleol ac elusennau hefyd yn
darparu cludiant.
Os ydych yn ei chael yn anodd talu'r costau teithio i'r ysbyty bob
dydd, efallai y gallwch gael help i dalu'ch costau teithio. Gall rhai
ysbytai gynnig ffioedd parcio llai neu roi hawlen barcio i chi. Gallent
hefyd ad-dalu cost y parcio os ydych yn cael triniaeth radiotherapi
dyddiol.
Efallai bydd gennych daith hir i'r ysbyty. Mae rhai ysbytai yn cynnig
llety mewn gwestai lle gallwch aros dros nos. Fodd bynnag, efallai
bydd rhaid i chi dalu am hyn.
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Ysmygu

Mae ymchwil wedi dangos y gall rhoi'r gorau i ysmygu yn ystod ac
ar ôl radiotherapi ei wneud yn fwy effeithiol. Gall hefyd leihau sgîleffeithiau'r driniaeth.
Felly os ydych chi'n ysmygu, dylech geisio cwtogi neu roi'r gorau
iddi. Mae llawer o ysbytai yn rhoi help neu gyngor ar sut i roi'r
gorau i ysmygu. Gofynnwch i'ch oncolegydd clinigol, radiograffydd,
neu nyrs arbenigol os yw eich ysbyty'n cynnig y gwasanaeth hwn.
Os nad ydynt, bydd eich meddyg teulu, fferyllydd neu sefydliad fel
Smokefree (gweler tudalen 98) yn gallu helpu.

Gwaith ac addysg bellach

Os ydych yn gweithio neu mewn addysg bellach, mae'n syniad da
siarad gyda'ch cyflogwr neu diwtoriaid. Gallant wneud trefniadau
i'ch cefnogi a threfnu eich amser i ffwrdd yn ystod triniaeth.

Mae gan ein llyfryn Giving up smoking awgrymiadau
am sut i roi'r gorau iddi. Gallwn anfon rhagor o
wybodaeth atoch chi am waith a chanser. Ffoniwch ni ar
0808 808 00 00 i archebu copïau am ddim.
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Beth yw radiotherapi allanol?
Fel arfer rhoddir radiotherapi allanol fel cyfres o driniaethau byr,
dyddiol yn yr adran radiotherapi. Fe'i rhoddir gan ddefnyddio offer
tebyg i beiriant pelydr-x mawr. Defnyddir sawl math gwahanol
o beiriannau radiotherapi i roi radiotherapi ond maent i gyd yn
gweithio mewn ffordd debyg. Un peiriant cyffredin a ddefnyddir yw'r
cyflymydd llinellol (LINAC). Mae llun ar dudalen 32 o rywun yn cael
radiotherapi allanol.
Fel arfer, byddwch yn cael radiotherapi allanol fel claf allanol.
Bydd nifer y triniaethau y byddwch yn eu cael yn dibynnu ar nod y
driniaeth.

Radiotherapi iachaol (radical)
Mae triniaeth iachaol fel arfer yn cynnwys cwrs o driniaethau a
roddir unwaith y dydd, yn aml gyda thoriad ar y penwythnos. Gall
y driniaeth bara rhwng 1 a 7 wythnos. Gelwir pob triniaeth yn
ffracsiwn. Mae rhoi’r driniaeth mewn ffracsiynau yn sicrhau y gwneir
llai o ddifrod i gelloedd normal nag i’r celloedd canser. Mae'r difrod
i gelloedd normal yn niwed dros dro'n bennaf, ond dyma sy'n achosi
sgîl-effeithiau radiotherapi (gweler adran 4 ar dudalennau 59–79).
Efallai bydd rhai pobl yn cael triniaeth iachaol:
•• mwy nag unwaith y dydd
•• bob dydd am bythefnos, yn cynnwys penwythnosau
•• tair gwaith bob wythnos – er enghraifft dydd Llun, Mercher a
Gwener
•• unwaith yr wythnos am nifer o wythnosau.
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Gallwch gael triniaeth iachaol:
•• ar ben ei hun
•• cyn neu ar ôl llawdriniaeth
•• cyn, ar ôl neu ar y cyd â chemotherapi.

Radiotherapi lliniarol
Gellir defnyddio radiotherapi lliniarol (i reoli symptomau) mewn nifer
o sefyllfaoedd gwahanol. Er enghraifft, efallai y cewch o:
•• i un neu fwy o esgyrn i helpu i reoli poen a achosir gan ganser
sy'n ymledu i'r esgyrn
•• i'r ysgyfaint i leihau pesychu a achosir gan ganser yn yr ysgyfaint
•• i helpu i reoli gwaedu a achosir gan diwmorau ysgyfaint, y
bledren neu'r croen.
Gall radiotherapi lliniarol gynnwys un neu ddwy sesiwn o
driniaeth yn unig, ond gall gynnwys hyd at 10 sesiwn neu fwy.
Pan roddir triniaeth mewn un neu ddwy sesiwn, gall achosi ychydig
yn fwy o sgîl-effeithiau tymor byr, fel symptomau tebyg i ffliw
(gweler tudalen 68).
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Cael radiotherapi allanol
Sesiynau triniaeth
Fel arfer, bydd pob apwyntiad radiotherapi yn cymryd rhwng 10 a
30 munud, er y gallech fod yn yr adran yn hirach. Nid yw'r driniaeth
ei hun yn para mwy nag ychydig funudau ac mae'r rhan fwyaf o'r
amser yn cael ei dreulio'n eich rhoi yn yr ystum iawn ac yn gwneud
archwiliadau.
Cyn eich triniaeth gyntaf, bydd y radiograffwyr yn egluro i chi'r hyn y
byddwch yn ei weld a'i glywed. Mae'n arferol i deimlo'n bryderus am
gael eich triniaeth. Ond, fel y dewch i adnabod staff a deall beth sy'n
digwydd, fel arfer daw yn haws. Gall y peiriannau radiotherapi mawr
fod yn ddigon i ddychryn pobl, yn enwedig plant (gweler tudalennau
46 - 47). Gallwch siarad gyda'r staff am unrhyw ofnau neu bryderon
sydd gennych. Mae'r staff yno i'ch helpu, a pho fwyaf y byddwch yn
ei ddeall am y driniaeth, yr hawddaf fydd hi i chi ymlacio.

Gosod pethau
Cyn eich triniaeth, efallai y gofynnir i chi dynnu rhai o'ch dillad (o'r
rhan o'r corff sydd angen ei drin) ac i roi gŵn amdanoch. Mae hyn
fel y gall y radiograffwyr gael at y marciau ar eich croen sy'n dangos
y man sydd angen ei drin.
Pan fydd y radiograffwyr yn barod amdanoch chi, byddant yn eich
gosod yn eich lle'n ofalus ar y cowtsh ac yn addasu ei uchder a'i
safle. Gall y gwaith paratoi hwn gymryd ychydig o amser. Bydd eich
radiograffwyr yn dweud wrthych chi faint o amser fydd hyn yn ei
gymryd. Bydd y radiograffwyr yn defnyddio'r marciau ar eich croen
(ac ar eich mwgwd, os oes gennych un) i helpu i'ch cael yn yr un
ystum ag oeddech ynddo ar gyfer eich sgan cynllunio.
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Mae'n bwysig eich bod yn gyfforddus gan y bydd yn rhaid i chi
orwedd mor llonydd â phosibl yn ystod y driniaeth. Rhowch wybod
i'r radiograffwyr os ydych chi'n anghyfforddus. Gall yr ystafell fod yn
rhannol dywyll pan fydd y radiograffwyr yn paratoi.
Pan fyddwch yn y safle cywir, bydd y radiograffwyr yn gadael yr
ystafell a byddwch yn cael eich triniaeth. Bydd eich radiograffwyr
yn dweud wrthych chi faint o amser fydd eich triniaeth yn ei gymryd
cyn dechrau. Bydd yna gamera fel y gallant eich gweld o du allan
i'r ystafell. Mae intercom mewn llawer o ystafelloedd triniaeth fel y
bydd y radiograffwyr yn gallu siarad â chi pan fyddwch yn cael eich
triniaeth.

Yn ystod triniaeth
Yn ystod pob triniaeth byddant yn eich gwylio o du allan i'r ystafell.
Os byddwch yn poeni am unrhyw beth, gallwch siarad â nhw drwy'r
intercom a byddant yn dod i mewn i'ch helpu. Os nad oes intercom
yn yr ystafell, bydd y radiograffwyr yn dweud wrthych sut y gallwch
dynnu eu sylw os oes angen. Byddant hefyd yn gofalu bod eich
preifatrwydd yn cael ei barchu fel na all neb arall eich gweld.
Mae gan rai ystafelloedd triniaeth beiriannau CD neu MP3 fel
y gallwch wrando ar gerddoriaeth i'ch helpu i ymlacio yn ystod
eich triniaeth. Os hoffech wrando ar eich cerddoriaeth eich hun,
gofynnwch i'ch radiograffwyr a yw hyn yn bosibl.
Mae'r driniaeth ei hun yn ddi-boen. Efallai y byddwch yn gallu
clywed rhywfaint o sŵn suo o'r peiriant radiotherapi pan fyddwch yn
cael eich triniaeth.
Fel arfer ni fydd y peiriant radiotherapi yn eich cyffwrdd, er yn achos
rhai mathau o ganser y croen gall bwyso yn erbyn eich croen.

Rhywun yn cael eu gosod
ar gyfer radiotherapi allanol
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Mae'r rhan fwyaf o radiotherapi iachaol (radical) yn golygu cael
triniaeth o sawl cyfeiriad gwahanol. Mae hyn yn golygu y bydd y
peiriant radiotherapi'n stopio'n awtomatig yn ystod eich triniaeth
ac yn symud i safle newydd cyn parhau â'ch triniaeth. Gall hyn
ddigwydd sawl tro a bydd yn rhaid i chi barhau i orwedd yn llonydd.
O bryd i'w gilydd, bydd y radiograffwyr yn dod i mewn i'r ystafell
driniaeth i newid safle'r peiriant.
Yn ystod eich triniaeth, gall y peiriant radiotherapi gymryd
delweddau (pelydr-x-neu sganiau CT) o ardal y driniaeth fel rhan
o'r broses driniaeth arferol. Mae'r rhain yn cael eu cymryd i wneud
yn siŵr bod y driniaeth yn cael ei rhoi'n fanwl gywir. Gallant gael
eu cymryd ar y diwrnod cyntaf ac eto ar ddyddiau eraill. Bydd y
radiograffwyr yn egluro mwy wrthych am hyn.
Pan fydd y driniaeth wedi gorffen, bydd y radiograffwyr yn dod yn ôl
i'r ystafell a byddant yn eich helpu i ddod oddi ar y cowtsh. Gallwch
wedyn wneud eich hun yn barod i fynd adref neu'n ôl i'r ward.

Nid yw radiotherapi allanol yn eich gwneud yn
ymbelydrol. Mae'n berffaith ddiogel i chi fod yng
nghwmni pobl eraill, gan gynnwys plant, drwy gydol eich
triniaeth. Mae hefyd yn ddiogel i gael rhyw.
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Gwahanol fathau o
radiotherapi allanol.
Mae gwahanol ffyrdd o gael radiotherapi allanol. Bydd y ffordd y
cewch eich triniaeth yn dibynnu ar ba fath o ganser sydd gennych
chi, a pha ran o'r corff sydd angen ei drin.

Radiotherapi cydffurfiol
Mae hwn yn defnyddio dyfais y tu mewn i'r peiriant radiotherapi i
ffurfio'r pelydrau radiotherapi i ffitio'r rhan sy'n cael ei thrin.
Defnyddir radiotherapi cydffurfiol i drin sawl math o ganser.

Radiotherapi arddwysedd modyledig (IMRT)
Mae IMRT yn ffurfio'r pelydrau radiotherapi ac mae'n galluogi i
ddognau gwahanol o radiotherapi gael eu rhoi i wahanol rannau
o'r ardal sy'n cael ei thrin. Mae hyn yn golygu y rhoddir dogn is
o radiotherapi i'r meinwe iach o amgylch y tiwmor, gan leihau'r
sgîl-effeithiau syth a thymor hir. Mae hefyd yn golygu y gellir rhoi
dognau uwch o radiotherapi i'r tiwmor.
Gan fod IMRT yn gallu lleihau niwed i feinwe iach a'r sgîl-effeithiau,
mae'n aml yn cael ei ddefnyddio i drin tiwmorau sy'n agos at
organau a rhannau pwysig o'r corff. Er enghraifft, pan ddefnyddir
IMRT i drin tiwmorau pelfig, gall leihau'r risg o broblemau tymor hir
i'r coluddion.
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Pan fydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tiwmorau'r pen a'r gwddf,
gall leihau niwed i'r chwarennau poer a'r risg o sychder parhaol yn
y geg.
Mae llawer, ond nid pob un, o'r canolfannau triniaeth yn y DU yn
darparu IMRT i'r bobl sydd ei angen. Mae'n cael ei ddefnyddio'n
bennaf i drin canser y fron, y pen a'r gwddf, rhefrol, y prostad, y
bledren, gynecolegol a'r ysgyfaint.
Cewch wybod mwy am IMRT ac a yw'n driniaeth addas i chi drwy
holi eich oncolegydd clinigol. Gallant drefnu i chi gael IMRT mewn
canolfan driniaeth arall os nad yw'n bosibl i chi ei gael yn eich
canolfan leol.

Mae gennym fwy o wybodaeth am IMRT y gallwn
anfon atoch.

Radiotherapi arch modyledig-cyfeintiol (VMAT)
Mae VMAT yn ffordd newydd o roi IMRT. Fe'i gelwir weithiau yn
RapidArc®. Mae'r peiriant radiotherapi yn symud o amgylch y person
tra bo'r driniaeth yn cael ei rhoi. Mae hyn yn lleihau'r amser triniaeth,
ac yn defnyddio dogn is o ymbelydredd.
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Radiotherapi a arweinir gan ddelweddau (IGRT)
Cyn, ac weithiau yn ystod, cwrs o radiotherapi, cymerir delweddau i
wneud yn siŵr bod y driniaeth yn targedu ardal y driniaeth yn gywir.
Gyda IGRT, cymerir delweddau yn fuan cyn bob triniaeth. Gall
hyn olygu cymryd delweddau pelydr-x neu symudir y peiriant o'ch
amgylch i gael delwedd debyg i sgan CT (gweler tudalennau 2425). Mae'r delweddau hyn yn cael eu cymharu â rhai a gymerwyd
yn ystod y sgan cynllunio. Maent yn cael eu defnyddio i wneud
addasiadau i ardal y driniaeth, gan ei wneud yn fanwl iawn.
Mae IGRT yn ddefnyddiol gan fod rhai tiwmorau'n gallu crebachu
mewn maint, neu newid eu siâp neu safle yn ystod neu rhwng
sesiynau triniaeth. Er enghraifft, gall lleoliad y tiwmor yn y chwarren
brostad neu wddf y groth gael ei newid os yw'r bledren neu'r
coluddyn yn llawn ar ddiwrnod eich triniaeth. Gydag IGRT, gwneir
addasiadau cyn pob triniaeth i ganiatáu am y newidiadau hyn.

Radiotherapi 4D (Radiotherapi 4-Dimensiwn)
Mae'r driniaeth hon yn defnyddio peiriant radiotherapi sy'n tynnu
lluniau neu ddelweddau yn ystod eich triniaeth. Mae'r lluniau yn
dangos unrhyw symudiad o ran y tiwmor. Defnyddir y wybodaeth o'r
lluniau i addasu ardal y driniaeth radiotherapi yn ystod eich triniaeth.
Mae hyn yn golygu fel mae'r tiwmor yn symud, mae'n bosibl sicrhau
ei fod yn cael ei drin yn ei gyfanrwydd.
Mae radiotherapi 4D yn ddefnyddiol dros ben ar gyfer tiwmorau
sydd mewn rhan o'r corff sy'n symud yn ystod y driniaeth. Er
enghraifft, tiwmorau yn yr ysgyfaint sy'n symud wrth i chi anadlu.
Nid yw'r driniaeth hon ar gael ym mhob canolfan radiotherapi.
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Radiotherapi stereotactig
Mae'r driniaeth hon yn defnyddio llawer o belydrau bach o
ymbelydredd i dargedu'r tiwmor. Mae hyn yn ei wneud yn fanwl iawn
ac yn gallu rhoi dognau uchel o radiotherapi i rannau bach iawn o'r
corff. Mae hyn yn gostwng y perygl o sgîl-effeithiau.
Defnyddir radiotherapi stereotactig i drin amrywiaeth o diwmorau.
Efallai y cewch gynnig y driniaeth hon fel rhan o brawf clinigol
(gweler tudalennau 20–21).
Nid yw'r driniaeth hon ar gael ym mhob canolfan radiotherapi.Os
yw'r driniaeth yn addas i chi, bydd eich tîm yn trafod hyn gyda chi.
Gallwn hefyd anfon rhagor o wybodaeth atoch am radiotherapi
stereotactig.

Arbelydriad corff cyfan (TBI)
Defnyddir y math yma o radiotherapi yn llawer llai aml na mathau
eraill o radiotherapi. Efallai bydd yn cael ei roi i bobl sy'n cael
trawsblaniad bôn-gell fel rhan o'u triniaeth.
Mae TBI yn golygu rhoi un dogn mawr, neu 6–8 o ddognau llai, o
ymbelydredd i'r corff cyfan i ddinistrio celloedd ym mêr yr esgyrn.
Mêr yr esgyrn yw'r rhan sbwnglyd tu mewn rhai esgyrn a dyma lle
gwneir celloedd gwaed.

Ceir disgrifiad manwl o radiotherapi TBI yn ein
llyfrynnau Understanding donor stem cell
(allogeneic) transplants a Understanding high-dose
treatment with stem cell support.
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Therapi proton
Defnyddir therapi proton i drin rhai canserau. Fe'i rhoddir drwy
ddefnyddio peiriant sy'n defnyddio ymbelydredd proton i ladd y
celloedd canser, yn hytrach na phelydr-x. Mae'r pelydr proton yn
cael ei anelu'n uniongyrchol at y canser ac ychydig iawn o niwed a
achosir i'r meinweoedd iach cyfagos.
Dim ond i drin tiwmorau yn y llygad yn un ymddiriedolaeth GIG
y DU, sef Canolfan Canser Clatterbridge yn Lerpwl mae therapi
proton ar gael.
Mae cynlluniau i gael dwy ganolfan triniaeth proton newydd, un
yn Llundain ac un ym Manceinion yn 2018. Nes bydd y driniaeth
ar gael yn y canolfannau hyn, gall yr Adran Iechyd drefnu i bobl ei
chael yn yr UDA neu Ewrop, gyda'r GIG yn talu'r gost. Bydd eich tîm
arbenigol yn rhoi mwy o wybodaeth os yw therapi proton yn addas
ar gyfer eich math chi o ganser.

Radiotherapi mewnlawdriniaethol
Mae hwn yn defnyddio peiriant arbennig i roi un dogn o
ymbelydredd yn y theatr llawdriniaethau pan fydd canser yn cael ei
dynnu.
Mae ymchwil yn cael ei wneud i weld a all y math hwn o driniaeth
fod yn therapi amgen i ferched â chanser cynnar ar y fron a fyddai
fel arfer yn cael radiotherapi ar ôl llawdriniaeth.
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Radiotherapi allanol
ar gyfer plant
Gall radiotherapi fod yn brofiad dychrynllyd i blant a'u rhieni fel ei
gilydd. Ond unwaith bydd pawb yn deall beth mae'n olygu, gellir
lleihau'r ofn. Mae staff radiotherapi wedi arfer trin plant a gallant
gynnig help a chefnogaeth. Yn aml bydd arbenigwr chwarae ar gael
hefyd i ddarparu cefnogaeth.
Efallai y bydd plant ifanc, yn enwedig rhai o dan dair oed, yn cael eu
triniaeth o dan anesthetig cyffredinol ysgafn. Mae'n debyg y cewch
apwyntiad yn y bore, gan na all eich plentyn fwyta nac yfed am o
leiaf bedair awr cyn cael anesthetig. Bydd yr anesthetig fel arfer yn
cael ei roi yn yr adran radiotherapi gan anesthetydd. Gallwch aros
â'ch plentyn nes bydd yn cysgu.
Er na fydd modd i chi aros yn yr ystafell radiotherapi yn ystod
triniaeth eich plentyn, gallwch eu gwylio ar sgrîn. Bydd y nyrsys yn
gofalu am eich plentyn tan iddo ddeffro, ar ôl 20–60 munud, fel
arfer. Yna bydd y ddau ohonoch yn gallu mynd adref. Os yw eich
plentyn yn glaf mewnol, bydd nyrs yn mynd â nhw yn ôl i'r ward.
Efallai bydd plant hynach yn cymryd tipyn i ddod i arfer gyda
maint a thwrw'r peiriannau. Ond mae hyn fel arfer yn dod yn haws
unwaith y dônt i adnabod y staff a'r amgylcheddau.
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Os ydych chi'n ei chael yn anodd ymdopi â salwch eich plentyn,
gallai fod yn fuddiol i gysylltu â grŵp canser plant. Gall rhannu eich
profiadau â rhieni eraill eich helpu i ymdopi â'ch problemau a'ch
ofnau. Ffoniwch Linell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00 am
fanylion am y grwpiau hyn.
Mae llyfryn o'r enw Children and young people with cancer:
a parent’s guide, a gyhoeddwyd gan y Children’s Cancer and
Leukaemia Group (CCLG), a allai fod yn ddefnyddiol. Gallwch
lawrlwytho'r llyfryn hwn o'n gwefan.
Mae gennym hefyd ragor o wybodaeth am driniaeth radiotherapi i
blant y gallwn ei anfon atoch.
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Beth yw radiotherapi
mewnol?
Mae dau fath o radiotherapi mewnol:
•• Brachitherapi – Mae hyn yn golygu y bydd deunydd ymbelydrol
solet yn cael ei roi y tu mewn i'r tiwmor neu'n agos ato.
•• Therapi radioisotop – Dyma pryd mae hylif ymbelydrol yn
cael ei ddefnyddio y tu mewn i'r corff. Enw arall arno yw therapi
radioniwclid.
Bydd eich tîm gofal iechyd yn gallu rhoi gwybodaeth fwy manwl i chi
am y mathau hyn o radiotherapi.

‘Roedd y staff radioleg a wnaeth y bracitherapi yn wych.
Yn garedig iawn, cefnogol a thyner iawn. Roeddent wir
yn gofalu amdanaf.’
Daloni
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Bracitherapi
Mae bracitherapi'n rhoi dogn uchel o radiotherapi'n uniongyrchol i'r
tiwmor ond dim ond dogn isel i feinweoedd normal. Fe'i defnyddir yn
bennaf i drin canserau yn y chwarren brostad, ceg y groth a'r groth.
Gellir hefyd ei ddefnyddio i drin rhai canserau eraill, fel canserau'r
pen a'r gwddf. Gellir rhoi bracitherapi hefyd fel radiotherapi allanol.

Canser y brostad
Mae dwy ffordd o roi bracitherapi ar gyfer canser y brostad:

Bracitherapi hadau parhaol.

Gelwir hwn weithiau'n bracitherapi cyfradd dogn isel (LDR). Mae'n
defnyddio 'hadau' metel ymbelydrol bychain sy'n cael eu rhoi yn y
tiwmor er mwyn rhyddhau’r ymbelydredd yn araf. Nid yw'r hadau'n
cael eu tynnu a bydd yr ymbelydredd yn diflannu'n raddol dros
gyfnod o tua chwe mis.
Mae'r holl ymbelydredd yn cael ei amsugno gan y brostad, felly
mae'n gwbl ddiogel i fod o gwmpas pobl eraill. Ond fel rhagofal,
dylech osgoi cyfnodau hir o gyswllt clos â phlant a merched sydd
neu a allai fod yn feichiog. Gall eich arbenigwr roi rhagor o
wybodaeth i chi am y rhagofalon i'w cymryd.

Bracitherapi cyfradd dogn uchel (HDR)

Mae hyn yn cynnwys gosod tiwbiau plastig neu fetel tenau yn y
chwarren brostad. Mae deunydd ymbelydrol wedyn yn cael ei fwydo
drwy beiriant i'r tiwbiau. Mae'r deunydd ymbelydrol yn cael ei adael
yn y tiwbiau am gyfnod penodol a bydd wedyn yn cael ei dynnu
allan. Ar ôl y driniaeth, caiff y tiwbiau eu tynnu ac ni fydd unrhyw
ddeunydd ymbelydrol yn cael ei adael yn chwarren y brostad.
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Canser ceg y groth a'r groth
Mae bracitherapi ar gyfer canser ceg y groth neu'r groth yn cael ei
roi drwy diwbiau gwag arbennig o'r enw taenwyr. Caiff y rhain eu
rhoi yn y groth neu'r fagina.
Yn ystod y driniaeth, defnyddir peiriant i osod y deunydd ymbelydrol
yn y taenwyr. Ar ôl y driniaeth, mae'r deunydd ymbelydrol yn cael ei
dynnu'n ôl i'r peiriant ac mae'r taenwyr yn cael eu tynnu.
Gellir rhoi'r bracitherapi fel triniaeth cyfradd dogn uchel neu ddogn
isel. Yn y ddwy driniaeth, rhoddir yr un dogn o radiotherapi ond ar
wahanol adegau.
Rhoddir triniaeth dogn uchel dros gyfnod byr o amser (er enghraifft,
10–15 munud). Fe'i rhoddir fel un pwl byr neu sawl pwl byr dros
ychydig ddyddiau.
Caiff triniaeth cyfradd dogn isel ei defnyddio yn llai aml. Fe'i rhoddir
dros gyfnod hirach o amser, fel arfer dros 12-24 awr.
Byddwch yn cael gofal mewn ystafell sengl tra byddwch yn cael
bracitherapi. Rhaid cymryd rhagofalon arbennig i wneud yn siŵr
nad yw pobl eraill yn cael eu hamlygu i ymbelydredd pan fydd y
peiriant yn rhoi eich triniaeth i chi. Bydd eich tîm yn yr ysbyty yn rhoi
gwybodaeth fanylach i chi am y rhagofalon hyn.
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Bracitherapi dan ganllaw delwedd (IGBT)

Os ydych yn cael triniaeth cyfradd dogn uchel am ganser ceg
y groth, efallai byddwch yn cael IGBT. Mae IGBT yn gwneud y
radiotherapi'n fanwl gywir iawn. Mae'n defnyddio delweddu CT
(gweler tudalennau 24–25) neu MRI i ganfod ble'n union y mae'r
canser cyn pob sesiwn triniaeth. Mae hyn yn golygu ei bod yn bosibl
cydweddu dogn yr ymbelydredd i gyd-fynd â siâp y tiwmor ac i osgoi
organau fel y coluddyn a'r bledren.
Weithiau bydd taenwyr ychwanegol yn cael eu defnyddio i roi hwb
ychwanegol i ddogn y radiotherapi mewn man penodol.
Gall eich oncolegydd ddweud wrthych a yw IGBT yn driniaeth addas
i chi. Gallant drefnu i chi gael IGBT mewn canolfan driniaeth arall os
nad oes modd i chi gael y driniaeth yn eich canolfan leol.

‘Er eich bod ar ben eich hun fel mae'r driniaeth
yn cael ei rhoi, mae'r staff yn gwylio ac yn
gwrando drwy'r adeg. Cefais dair sesiwn yn
para chwe munud yr un, heb ddim poen na
sgîl-effeithiau syth.’
Lynda
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Bracitherapi sy'n defnyddio gwifrau caesiwm
neu iridiwm
Gellir defnyddio hyn i drin nifer o wahanol ganserau gan gynnwys
canserau'r geg, y wefus, ceg y groth a'r fron. Mae nodwyddau,
gwifrau neu diwbiau ymbelydrol main iawn yn cael eu gosod pan
fyddwch o dan anesthetig yn y theatr llawdriniaethau.
Os oes angen y math hwn o driniaeth arnoch, bydd eich tîm gofal
iechyd yn trafod hyn gyda chi ac yn rhoi gwybodaeth fanwl i chi
amdano.

Mae gennym ragor o wybodaeth am bracitherapi ar
gyfer canser y prostad, canser ceg y groth, canser y
groth a chanserau'r pen a'r gwddf yn ein llyfrynnau am y
mathau hyn o ganser. Gallwch archebu copiau o unrhyw
rai o'n llyfrynnau yn be.macmillan.org.uk

Radiotherapi mewnol dewisol (SIRT)
Mae SIRT yn fath arbenigol o fracitherapi. Mae'n addas ar gyfer rhai
mathau o ganser eilaidd yr iau, er enghraifft, y rhai hynny sydd wedi
ymledu i'r iau o'r coluddion (colon neu rectwm). Mae'n defnyddio peli
bach ymbelydrol (microsfferau) i drin y canser.
Dim ond mewn rhai ysbytai mae SIRT ar gael, felly efallai bydd
angen i chi deithio am y driniaeth hon os yw'n addas ar eich cyfer
chi.
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Cyn cael y driniaeth, gwneir prawf o'r enw angiogram. Rhoddir tiwb
tenau (catheter) i mewn i lestr gwaed yn ardal eich gafl a'i basio i
lestr gwaed gan fynd â gwaed i'r iau (rhydweli hepatig). Mae hyn
yn dangos ble byddai'r peli SIRT yn teithio trwy'r llif gwaed ac yn
caniatáu i'r doctor i gau unrhyw lestri gwaed a fyddai'n cario'r peli
SIRT i unrhyw rannau o'r corff.
Pan fyddwch yn cael y driniaeth, byddwch yn cael angiogram arall
a bydd y peli SIRT yn cael eu chwistrellu i'r catheter. Maent yn
mynd yn sownd yn y llestri gwaed bach o amgylch y tiwmor. Mae'r
ymbelydredd a roddir oddi ar y peli SIRT yn difrodi'r celloedd canser
ac yn eu hatal rhag tyfu. Mae hefyd yn difrodi'r llestri gwaed i'r
tiwmor fel nad yw'n cael y maeth mae ei angen. Efallai byddwch
angen aros yn yr ysbyty dros nos ar ôl eich triniaeth.
Mae faint o ymbelydredd a ryddheir o'r peli yn fechan ac yn para
am tua 10–14 diwrnod. Yn ystod yr amser hwn, byddwch yn cael
gwybod am unrhyw ragofalon bydd angen i chi eu cymryd ac i yfed
digon o hylifau. Mae'r peli'n aros yn yr iau am byth ac maen nhw'n
ddiniwed.
Gan ddibynnu ar ba mor effeithiol ydyw, gellir weithiau ailadrodd y
driniaeth.

Mae gennym fwy o wybodaeth am IMRT y gallwn
anfon atoch.
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Therapi radioisotop
Mae'r therapi hwn yn defnyddio deunyddiau ymbelydrol a elwir yn
radioisotopau neu radioniwclidau. Rhoddir radioisotopau drwy'r
geg fel diod neu gapsiwlau, neu eu chwistrellu i wythïen (pigiad
mewnwythiennol). Mae celloedd canser yn mewnsugno'r radioisotop
yn fwy na chelloedd normal ac maent felly'n cael dogn uwch o
ymbelydredd. Mae hyn yn y pen draw yn dinistrio'r celloedd canser.
Cyn i chi gael unrhyw driniaeth â radioisotop, cewch wybodaeth
fanwl amdano.

Iodin-131
Dyma'r math mwyaf cyffredin o driniaeth radioisotop. Fe'i defnyddir i
drin mathau penodol canser y thyroid. Fe'i defnyddir hefyd i drin rhai
mathau mwy prin o ganser, fel niwroblastoma (canser sy'n datblygu
o fathau penodol o gelloedd nerfol). Fe'i rhoddir fel arfer fel
capsiwlau neu ddiod ond gellir ei roi hefyd fel chwistrelliad i wythïen
yn y fraich. Mae rhai o'r triniaethau hyn yn golygu y bydd yn rhaid i
chi aros yn yr ysbyty.
Mae iodin ymbelydrol yn eich gwneud ychydig yn ymbelydrol am dipyn
ar ôl eich triniaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yr ymbelydredd yn
gadael eich corff yn raddol yn eich wrin, carthion, gwaed (os byddwch
yn cael mislif), poer a chwys. Bydd angen i chi ddilyn mesurau
diogelwch ar ôl y driniaeth ac am gyfnod byr ar ôl mynd adref.
Bydd y tîm yn yr ysbyty'n rhoi gwybodaeth fwy manwl i chi am driniaeth
ag iodin ymbelydrol a'r mesurau diogelwch sydd angen eu dilyn.
Mae gan ein llyfryn Understanding thyroid cancer fwy o
wybodaeth am y driniaeth yma.
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Strontiwm-89 a Samariwm-153
Gellir defnyddio'r radioisotopau hyn i drin mathau penodol o ganser
eilaidd yr asgwrn. Dyma pryd mae canser wedi lledaenu i'r esgyrn o
rywle arall yn y corff. Mae'r radioisotopau yn helpu lleihau poen yn
yr esgyrn a gwella ansawdd bywyd. Fel arfer, cewch fynd adref yn
fuan ar ôl cael y driniaeth hon.

Radiwm-223
Efallai y cewch radiwm-223 i drin canser eilaidd yn yr agwrn o
ganser y prostad nad yw bellach yn ymateb i therapi hormon. Fel
arfer, cewch fynd adref yn fuan ar ôl cael y driniaeth hon.
Nid yw radiwm-223 ar gael ym mhob rhan o'r DU. Os ydych yn byw
yn Lloegr, mae ar gael trwy'r Cancer Drugs Fund. Os ydych yn byw
yn yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon, gallwch holi eich
arbenigwr i weld a yw ar gael.

Mae gennym wybodaeth am strontiwm-89,
samariwm-153 a radiwm-223 yn ein llyfryn
Understanding secondary cancer in the bone.
Mae gennym hefyd fwy o wybodaeth am y Cancer
Drugs Fund.
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Sgîl-effeithiau posibl
Mae radiotherapi'n effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol, felly
mae'n anodd rhagweld sut yn union y byddwch yn adweithio i'ch
triniaeth. Bydd y sgîl-effeithiau a gewch yn dibynnu ar y math o
driniaeth y byddwch yn ei chael a'r rhan o'r corff sy'n cael ei drin.
Cyn i chi gydsynio i'r driniaeth, bydd staff yr ysbyty'n egluro'r sgîleffeithiau y gallwch eu profi. Gallant hefyd roi awgrymiadau ar sut i
ddelio â hwy a sut y gellir eu trin.
Mae radiotherapi allanol yn fel arfer yn achosi mwy o sgîl-effeithiau
cyffredinol na therapi mewnol. Yn yr adran hon, byddwn yn trafod
sgîl effeithiau cyffredinol radiotherapi y gallwch eu profi, pa ran
bynnag o'r corff sy'n cael y radiotherapi.
Efallai y byddai'n fuddiol i ddarllen ein llyfryn am eich math chi o
ganser cyn i chi ddechrau ar eich triniaeth radiotherapi. Bydd yn
cynnwys rhagor o wybodaeth am sgîl effeithiau posibl radiotherapi.
I archebu llyfryn, siaradwch ag un o'n harbenigwyr cefnogi canser ar
0808 808 00 00.

‘Dim ond chwe mis sydd yna ers fy
nhriniaeth ac rwy'n cael diwrnodau da
a drwg pan mae'n dod i flinder. Rwy'n
dysgu gwneud beth y gallaf, pryd y
gallaf.’
Brian
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Mae triniaethau modern wedi gostwng amlder a difrifoldeb sgîleffeithiau. Mae'n bwysig cofio mai dim ond ychydig o'r sgîl-effeithiau
y sonnir amdanynt yma y bydd y rhan fwyaf yn eu profi.
Bydd y rhan fwyaf o sgîl-effeithiau radiotherapi yn parhau am tua
10-15 niwrnod wedi cwblhau’r driniaeth ac yna byddwch yn raddol
ddechrau teimlo’n well. Fodd bynnag, gall symptomau blinder
barhau am fwy o amser.

Blinder (llesgedd)
Ni fydd pawb yn teimlo'n flinedig yn ystod triniaeth radiotherapi ond
bydd llawer o bobl yn ei deimlo.
Gall blinder barhau am wythnosau neu fisoedd ar ôl cwblhau'r
driniaeth. Gall gorfod teithio'n ôl a blaen i'r ysbyty bob dydd ei
wneud yn waeth, neu gall triniaethau eraill fel llawdriniaeth neu
gemotherapi hefyd ei wneud yn waeth.
Mae rhai pobl yn gallu parhau â'u gweithgareddau o ddydd i ddydd,
ond gall eraill weld eu bod angen gorffwys mwy.

Rheoli blinder

Ceisiwch gael digon o orffwys ond dylid cydbwyso hyn â pheth
ymarfer corff ysgafn, fel mynd am dro fach. Bydd hyn yn rhoi mwy
o egni i chi ac yn helpu i gadw'r cyhyrau i weithio. Cadwch dipyn
o egni ar gyfer gwneud y pethau rydych yn eu mwynhau. Gallwch
hefyd ofyn i eraill am help i wneud tasgau os yw'r rhain yn eich
blino.

Mae gennym fwy o wybodaeth am flinder yn ein
llyfryn Coping with fatigue.
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Teimlo'n sâl
Bydd eu triniaeth yn gwneud i rai pobl deimlo'n sâl (cyfoglyd), ac
weithiau gallant fod yn gorfforol sâl (chwydu ). Mae hyn yn fwy
tebygol o ddigwydd os yw'r rhan o'r corff sy'n cael y driniaeth yn
agos at y stumog, neu os yw'r ymennydd yn cael ei drin.
Gall eich oncolegydd clinigol (neu weithiau nyrs neu radiograffydd)
ragnodi cyffuriau gwrth salwch os bydd hyn yn digwydd. Efallai
byddant yn eu rhagnodi fel rhagofal. Dywedwch wrth eich
oncolegydd neu radiograffydd arbenigol os ydych yn teimlo'n
gyfoglyd neu'n chwydu, a chofiwch y bydd hyn yn dod i ben ar ôl
cwblhau'r driniaeth.

Rheoli salwch

Efallai y byddai'n help pe baech yn gadael i rywun arall goginio neu
baratoi bwyd i chi, yn enwedig os yw arogl coginio'n gwneud i chi
deimlo'n sâl. Gall sipian diod pefriog yn araf drwy welltyn, yfed te
sinsir neu fwyta sinsir wedi'i grisialu neu fisgedi sinsir helpu hefyd.
Os rhoddir abledi gwrth-salwch i chi, cymerwch hwy'n rheolaidd,
gan mai dyma'r ffordd orau i reoli'r cyfog neu'r chwydu. Mae rhai
meddyginiaethau gwrth salwch yn gweithio orau os ydych yn eu
cymryd cyn eich triniaeth radiotherapi. Gofynnwch i'ch doctor,
radiograffydd neu nyrs i ddweud wrthych pa bryd yw'r amser gorau i
gymryd eich meddyginiaeth gwrth-salwch.

Gallwn anfon rhagor o wybodaeth atoch am ymdopi
â chyfog a chwydu.
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Problemau â bwyta ac yfed
Yn ystod eich triniaeth, mae'n bwysig eich bod yn cadw at ddiet iach
ac yn yfed digonedd o hylifau.
Ar adegau, efallai na fyddwch yn teimlo fel bwyta neu byddwch
yn gweld bod eich arferion bwyta'n newid. Gall hyn achosi i chi
golli pwysau. Os gallwch, mae'n bwysig eich bod yn ceisio cadw'ch
pwysau drwy gydol eich triniaeth, gan y bydd y radiotherapi wedi'i
gynllunio'n seiliedig ar siâp eich corff. Dywedwch wrth y staff
radiotherapi os ydych yn cael problemau wrth fwyta, a gallant efallai
drefnu i chi siarad â dietegydd yr ysbyty.
Bydd rhai pobl sy'n cael radiotherapi i ardal y pen a'r gwddf yn
datblygu anawsterau wrth lyncu. Os bydd hyn yn digwydd i chi, gall
fod yn anodd bwyta ac yfed nes bydd eich llwnc yn gwella. Os yw'ch
oncolegydd yn meddwl y gallwch ddatblygu problemau llyncu, gall
awgrymu triniaeth fechan i roi tiwb bwydo yn eich stumog. Mae
gennym ragor o wybodaeth am hyn yn ein llyfryn Understanding
head and neck cancers.

Rheoli problemau bwyta ac yfed

Ceisiwch fwyta byrbrydau maethlon drwy gydol y dydd yn hytrach
na phrydau mawr. Os yw bwyd yn ymddangos yn ddi-flas,
defnyddiwch sesnin neu sawsiau â blas cryf arnynt. Os yw'ch ceg
yn sych, rhowch gynnig ar sugno talp o rew. Os ydych chi'n colli
pwysau, gallwch ychwanegu egni a phrotein ychwanegol at eich diet
gyda bwydydd bob dydd neu drwy ddefnyddio ychwanegion bwyd.
Mae ein llyfrynnau The building-up diet a Recipes for people
affected by cancer yn cynnwys mwy o wybodaeth.
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Adweithiau croen
Efallai y datblygwch adwaith ar eich croen wrth gael radiotherapi
allanol. Os bydd hyn yn digwydd, gall ddechrau ar ôl tua 10
niwrnod.
Bydd adwaith eich croen yn ddibynnol ar faint o radiotherapi rydych
yn ei gael. Bydd rhai pobl yn teimlo bod y croen yn ardal y driniaeth
yn mynd yn goch ac yn cosi. Neu gall fynd yn dywyllach gydag arlliw
glas neu ddu. Weithiau gall y croen fod yn ddolurus iawn a gall dorri
gyda hylif yn llifo allan, ond nid yw hyn yn digwydd yn aml iawn. Os
bydd eich croen yn ddolurus iawn, efallai y bydd yn rhaid gohirio
eich triniaeth am gyfnod byr i roi cyfle i'r rhan honno o'r corff wella,
ond anaml y bydd hyn yn digwydd.
Os cewch adwaith croen, bydd fel arfer yn tawelu rhyw 2–4 wythnos
ar ôl cwblhau'ch triniaeth. Ond gallai'r ardal aros ychydig yn
dywyllach na'r croen sydd o'i amgylch.

Rheoli adweithiadau croen

Yn ystod eich triniaeth, fel arfer cewch eich cynghori i:
•• wisgo dillad llac wedi'u gwneud o ffibrau naturiol, fel crys T cotwm
•• golchi eich croen yn ysgafn gyda sebon, eli dyfrllyd, a dŵr a'i
sychu'n ysgafn (ni ddylid defnyddio eli dyfrllyd fel eli lleithio)
•• osgoi rhwbio'r croen
•• osgoi padiau cynhesu ac oeri
•• osgoi eillio, os yn bosibl
•• peidio defnyddio eli neu gynnyrch tynnu blew, gan gynnwys cwyr
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•• defnyddio eli lleithio sydd heb sodiwm lauryl sylffad (gall eich
radiograffydd roi mwy o wybodaeth i chi am hyn)
•• defnyddio diaroglydd arferol, oni bai bod y croen wedi cracio
•• osgoi'r haul a defnyddio eli haul ffactor amddiffyn haul (SPF)
uchel (gall eich radiograffydd roi mwy o wybodaeth i chi am hyn).
Os byddwch yn datblygu adwaith croen, fel dolur neu newid yn lliw
y croen, rhowch wybod i'r staff radiotherapi cyn gynted â phosibl.
Gallant eich cynghori ar y ffordd orau i'w reoli.
Ar ôl i'ch triniaeth orffen, bydd angen i chi amddiffyn y croen yn
ardal y driniaeth rhag haul cryf am o leiaf blwyddyn. Pan fydd
adwaith i'r croen wedi dechrau tawelu, dylech ddefnyddio eli haul
gyda ffactor amddiffyn uchel (SPF) sy'n o leiaf 30.
Dylech hefyd wisgo dillad â gwead tynn a het cantel llydan os
yw ardal y pen a'r gwddf wedi cael triniaeth. Mae'n bwysig cofio
y gallwch losgi drwy ddillad os ydych allan mewn haul poeth am
gyfnod hir. Gall eich radiograffydd roi rhagor o wybodaeth i chi am
hyn.
Fel arfer gallwch fynd i nofio cyn gynted ag y bydd adwaith croen
wedi tawelu. Bydd hyn o fewn mis ar ôl cwblhau'r driniaeth fel arfer.
Cofiwch ddefnyddio eli haul sy'n addas mewn dŵr os byddwch yn
nofio yn yr awyr agored.
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Symptomau tebyg i'r ffliw
Os bydd radiotherapi lliniarol yn cael ei roi mewn un neu ddwy
sesiwn (gweler tudalen 35), gallwch brofi symptomau tebyg i'r ffliw.
Mae'r rhain yn cynnwys cur pen, poen yn y cymalau neu gyhyrau,
a diffyg egni (blinder). Os bydd eich tymheredd yn mynd yn uwch
na 38°C (100.4°F), mae'n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i'ch tîm
radiotherapi.
Fel arfer bydd symptomau tebyg i'r ffliw yn diflannu'n gyflym. Gall
yfed digonedd o hylifau a gorffwys helpu.

Colli gwallt
Bydd radiotherapi'n achosi i chi golli eich gwallt yn y rhan o'r corff
sy'n cael ei drin yn unig. Gallwch golli gwallt hefyd ble mae'r
pelydr ymbelydredd yn gadael y corff (er enghraifft, cefn y gwddf)
yn ogystal â ble mae'n mynd i mewn i'r corff. Gofynnwch i'ch
oncolegydd neu radiograffydd ddangos i chi ble'n union y byddwch
yn debygol o golli eich gwallt.
Mae gwallt fel arfer yn dechrau dod allan 2-3 wythnos i mewn i
driniaeth radiotherapi. Fel arfer mae'n tyfu yn ôl wedi i'r driniaeth
orffen, ond gallai fod yn liw neu ansawdd gwahanol i'r hyn oedd o'r
blaen. Gall hyn gymryd rhai misoedd, er y bydd yn dibynnu ar faint
dogn y radiotherapi rydych yn ei gael.
Weithiau, bydd y gwallt a gollir yn barhaol. Gall eich doctor neu
radiograffydd ddweud wrthych a yw unrhyw wallt a gollir yn debygol
o fod yn barhaol.
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Rheoli colli gwallt

Os byddwch yn colli'r gwallt ar eich pen, efallai yr hoffech wisgo
wig i orchuddio'r moelni. Mae ffyrdd eraill o orchuddio moelni yn
cynnwys gwisgo sgarff neu dyrban. Gallwn anfon llyfryn atoch ar
golli gwallt, sy'n rhoi awgrymiadau defnyddiol ar orchuddio moelni a
sut i ymdopi â'r effeithiau emosiynol o golli'ch gwallt.

Newidiadau yn eich gwaed
Gall therapi radioisotop, fel strontiwm neu samariwm, (gweler
tudalennau 56-57) ac weithiau radiotherapi allanol leihau dros do
nifer y celloedd gwaed coch a gwyn arferol sy'n cael eu cynhyrchu
gan fêr yr esgyrn (y rhan sbwnglyd tu mewn i rai esgyrn).
Pan fydd nifer y celloedd gwaed gwyn yn isel, rydych yn fwy tebygol
o gael haint. Os bydd angen, rhoddir gwrthfiotigau i chi i drin
unrhyw haint. Os yw nifer y celloedd gwaed coch yn isel (anaemia),
gallwch flino'n hawdd ac efallai y bydd angen trallwysiad gwaed
arnoch.
Bydd eich tîm yn yr ysbyty yn trefnu eich bod yn cael profion gwaed
rheolaidd os yw'r driniaeth rydych yn ei chael yn debygol o achosi
i'ch celloedd gwaed coch ostwng.
Mae'n bwysig iawn eich bod yn rhoi gwybod i'ch doctoriaid os nad
ydych yn teimlo'n dda, os bydd eich tymheredd yn mynd yn uwch na
38°C (100.4°F), neu os ydych chi'n dechrau teimlo'n oer a chrynedig.
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Effeithiau ar rywioldeb
Weithiau, gall radiotherapi achosi newidiadau corfforol a all effeithio
ar eich bywyd rhywiol. Os ydych chi'n cael problemau, gall helpu
drwy eu trafod â'ch tîm meddygol a'ch partner, os oes gennych un.
Gall rhai pobl ei chael hi'n anodd siarad â gweithwyr iechyd
proffesiynol am bethau personol fel rhyw. Ond cofiwch eu bod wedi
arfer delio gyda'r materion hyn a gallant awgrymu pethau a all
helpu.
Gall dynion a merched golli diddordeb mewn rhyw dros dro. Mae
hyn yn gyffredin a gall ddigwydd oherwydd pryderon am y dyfodol,
neu am fod y driniaeth yn eich gwneud yn rhy flinedig i feddwl am
ryw. Gall colli diddordeb mewn rhyw fod yn achos pryder, ond fel
arfer daw'r awydd yn ôl wrth i effeithiau'r driniaeth ddiflannu.
Gallwch gael cyngor a chefnogaeth oddi wrth y College of Sexual
and Relationship Therapists (COSRT) ar-lein yn cosrt.org.uk Efallai
byddech hefyd yn dymuno ein ffonio a siarad yn gyfrinachol ag un
o'n arbenigwyr cefnogi canser ar y rhif rhadffon 0808 808 00 00.
Gall cael radiotherapi allanol neu fewnol i ardal y pelfis achosi sgil
effeithiau penodol a all effeithio ar eich bywyd rhywiol, yr ydym yn ei
ddisgrifio ar y dudalen nesaf.
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Effeithiau ar ferched
Mae radiotherapi i'r pelfis fel arfer yn effeithio ar yr ofariau. Bydd
radiotherapi i'r orfariau yn dod â'r menopos, a all achosi sychder yn
y wain. Gall triniaeth i ardal y wain wneud y wain yn gulach a gall
hefyd achosi sychder.

Effeithiau ar ddynion
Gall radiotherapi i drin canser y bledren, y rectwm neu'r brostad
achosi anawsterau yn cael codiad. Gelwir hyn yn analluedd rhywiol
(ED). Gall hyn ddatblygu fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd ar ôl
cwblhau'r radiotherapi.
Os ydych chi'n debygol o ddatblygu rhai o'r problemau hyn, bydd
eich oncolegydd neu eich nyrs arbenigol yn eu trafod â chi cyn i chi
gydsynio i'r driniaeth.

Rheoli effeithiau ar rywioldeb
Mae nifer o ffyrdd ymarferol o reoli symptomau'r menopos,
problemau â'r wain ac analluedd. Mae'n bwysig eich bod yn dweud
wrth eich tîm gofal iechyd am unrhyw bryderon fel y gallant eich
helpu. Gallwch hefyd gael gair â'r staff radiotherapi.

Mae gennym lyfrynnau gwahanol ar gyfer dynion a
merched ynghylch rhywioldeb a chanser. Mae gennym
hefyd wybodaeth am effeithiau radiotherapi ar ardal y
pelfis ar ddynion a merched. Ffoniwch ni ar 0808 808 00
00 i archebu copïau am ddim.
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Effeithiau ar ffrwythlondeb
Effeithiau ar ferched
Nid yw'r rhan fwyaf o driniaethau radiotherapi'n cael effaith ar eich
gallu i gael plant oni bai bod yr ofariau yn ardal y driniaeth.
Mae llawer o fabanod iach wedi cael eu geni i ferched sydd wedi
cael radiotherapi. Nid yw'r risg o gael babi â phroblemau iechyd yn
uwch os ydych wedi cael triniaeth yn y gorffennol. Bydd arbenigwyr
canser yn aml yn argymell bod merched yn aros tua dwy flynedd ar
ôl cael radiotherapi cyn ceisio beichiogi. Gwneir hyn er mwyn rhoi
cyfle i'r corff i wella o effeithiau'r canser a'r driniaeth.
Gall triniaeth radiotherapi ar gyfer canser ceg y groth, y groth, ofari,
pledren, rectwm neu anws gynnwys triniaeth o'r ofariau. Os yw
hynny'n digwydd, mae'n debygol o achosi anffrwythlondeb dros dro
neu barhaol. Gall fod yn anodd iawn dod i delerau â hyn (gweler
tudalen 77).

Effeithiau ar ddynion
Mewn dynion, gall y cynhyrchiant o sberm gael ei leihau os
mai'r ceilliau yw'r ardal sy'n cael ei thrin. Gall hyn arwain at
anffrwythlondeb dros dro neu barhaol. Yn ffodus, mae fel arfer
yn bosibl osgoi rhoi radiotherapi i'r ceilliau wrth drin canserau sy'n
gyffredin ymhlith dynion ifanc.
Mae radiotherapi ar gyfer canser y brostad, y bledren, y rectwm
neu'r anws yn debygol o achosi cyfrif sberm isel parhaol, a all
ostwng eich ffrwythlondeb.
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Gwybodaeth am ffrwythlondeb
Cyn i chi gydsynio i gael radiotherapi, dylai eich oncolegydd
clinigol drafod y risg o anffrwythlondeb â chi. Yn amlwg, gall hwn
fod yn amser anodd iawn, yn enwedig os oeddech chi'n gobeithio
cael plant a'ch bod yn clywed y gall y driniaeth eich gwneud yn
anffrwythlon. Os oes gennych bartner, byddant yn cael eu hannog i
ddod i'r cyfarfod hwn, gan roi cyfle i'r ddau ohonoch drafod unrhyw
beth sy'n eich poeni.

Atal Cenhedlu
Hyd yn oed os yw eich triniaeth yn debygol o'ch gwneud yn
anffrwythlon, byddwch yn dal i gael eich cynghori i ddefnyddio dull
dibynadwy o atal cenhedlu. Pe bai partner yn beichiogi yn ystod
neu'n fuan ar ôl radiotherapi, mae'n bosibl y gallai'r baban heb ei
eni gael ei niweidio.

Bancio sberm a storio wyau
Gall fod yn bosibl weithiau i ddynion storio sberm cyn iddynt gael
radiotherapi. Bydd y sberm yn cael eu rhewi a gellir eu storio am
nifer o flynyddoedd nes byddwch chi a'ch partner yn barod i gael
plant. Gelwir hyn yn bancio sberm.
Cyn i'r driniaeth ddechrau, gall merched storio wyau wedi'u
ffrwythloni (embryos) gan ddefnyddio sberm eu partner. Gall
gymryd 4–6 wythnos i gasglu'r wyau felly ni fydd hyn yn bosibl os
oes angen dechrau ar y driniaeth ar unwaith.
Mae weithiau'n bosibl i storio wyau merched sydd heb eu
ffrwythloni. Mae hyn yn y cam arbrofol ar hyn o bryd ond mae'r
technegau'n gwella. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael yn breifat ac ar
y GIG mewn rhai unedau ffrwythlondeb.
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Teimladau am rywioldeb ac anffrwythlondeb
Nid yw'n hawdd dod i delerau â'r posibilrwydd o anffrwythlondeb,
nac â sgîl-effeithiau rhywiol eraill y driniaeth. Gall gymryd amser i
chi ddod i delerau â'ch teimladau a chyn y gallwch siarad amdanynt.
Pan fyddwch yn barod, gall helpu i siarad yn agored â'ch partner, os
oes gennych un, neu berthynas neu ffrind. Bydd hyn yn ei gwneud
yn haws iddynt eich helpu a'ch cynnal.
Mae'n well gan rai pobl siarad â rhywun nad ydynt yn ei adnabod.
Mae grwpiau cymorth yn cynnig y cyfle i siarad â phobl eraill sydd
wedi cael profiad tebyg. Gall ein harbenigwyr cymorth canser roi
gwybod i chi am grwpiau yn eich ardal.
Opsiwn arall yw cael sgwrs â chwnselydd. Gall eich ysbyty gynnig
gwasanaeth cwnsela neu gall ein harbenigwyr cymorth canser
ddweud wrthych chi sut i gysylltu â chwnselydd Ffoniwch ni am ddim
ar 0808 808 00 00.

Gallwn anfon gwybodaeth atoch am
rywioldeb, ffrwythlondeb a thriniaeth canser. Mae
gennym hefyd lyfryn am ryw a pherthnasau ar gyfer pobl
ifanc yr effeithir arnynt gan ganser. Gallwch archebu
copiau o'r rhain am ddim oddi wrth be.macmillan.org.uk
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Sgîl-effeithiau tymor hir
radiotherapi
Gall pob triniaeth canser achosi sgîl-effeithiau tymor hir. Mae dulliau
modern o roi radiotherapi'n ymdrechu i leihau'r risg o sgîl-effeithiau
parhaol. Mae hyn wedi golygu bod nifer y bobl sy'n datblygu
problemau tymor hir yn isel. Fodd bynnag, pan fydd radiotherapi'n
cael ei roi gyda chemotherapi hefyd, gall hynny gynyddu effeithiau
tymor hir y radiotherapi.
Cyn i chi gydsynio i'r radiotherapi, bydd eich oncolegydd clinigol
yn trafod y tebygolrwydd y gallwch ddatblygu sgîl-effeithiau tymor
hir. Mae'n bwysig eich bod yn cael y cyfle i drafod y rhain â'ch
oncolegydd, hyd yn oed os nad ydynt yn debygol o effeithio
arnoch chi.
Cewch ragor o wybodaeth am effeithiau tymor hir triniaeth yn
ein llyfrynnau am eich math chi o ganser. Mae gennym hefyd
wybodaeth benodol yn y llyfrynnau canlynol:
•• Managing the late effects of bowel cancer treatment
•• Managing the late effects of breast cancer treatment
•• Managing the late effects of pelvic radiotherapy in men
•• Managing the late effects of pelvic radiotherapy in women.
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Ail ganser
Gall radiotherapi achosi canser, a bydd nifer fach o bobl yn
datblygu ail ganser o ganlyniad i'r driniaeth a gafwyd. Fodd bynnag,
mae'r siawns y bydd ail ganser yn datblygu mor fychan fel bod
buddiannau cael radiotherapi'n llawer mwy na'r risgiau.
Os ydych chi'n poeni am y risg o ddatblygu ail ganser, holwch eich
arbenigwr canser.
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Ar ôl eich triniaeth
Dilyniant
Ar ôl cwblhau eich radiotherapi, bydd eich oncolegydd yn rhoi gwybod
i chi am y dilyniant. Bydd yn dibynnu ar eich math o ganser, y math
o radiotherapi rydych wedi'i gael a sut yr ymateboch i'ch triniaeth.
Ni fydd angen apwyntiadau dilynol ar bawb ar ôl triniaeth
radiotherapi. Os na fydd angen apwyntiad dilynol arnoch, cewch
gyngor am unrhyw broblemau y dylech gadw golwg amdanynt a
manylion y sawl y dylech gysylltu â hwy, os bydd angen.
Bydd rhai pobl yn cael apwyntiadau dilynol rheolaidd neu byddant
yn cael eu hatgyfeirio'n ôl at yr arbenigwr a oedd wedi argymell y
radiotherapi. Bydd yr apwyntiadau dilynol tua 4–6 wythnos ar ôl
cwblhau'r driniaeth. Gallant fod yn yr adran radiotherapi neu yn eich
ysbyty gwreiddiol.
Mae pobl eraill yn cael apwyntiadau dilynol dros y ffôn â nyrs neu
radiograffydd. Byddant yn gallu asesu sut yr ydych yn dod yn eich
blaen drwy ofyn cwestiynau i chi. Os byddant yn poeni nad ydych yn
dod yn eich blaen gystal ag y dylech, byddant yn trefnu apwyntiad i
chi yn y clinig.
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.
Gallwch ddefnyddio tudalen 104 i ysgrifennu'r cwestiynau hyn i lawr.
Os byddwch chi'n teimlo'n bryderus, gall helpu os bydd ffrind neu
berthynas yn mynd gyda chi.
Os ydych yn cael problemau neu eich bod yn sylwi ar unrhyw
symptomau newydd ar unrhyw adeg, neu rhwng apwyntiadau,
cysylltwch â'ch oncolegydd clinigol neu'r unigolyn y dywedwyd
wrthych am gysylltu â nhw. Peidiwch ag aros tan yr apwyntiad nesaf
sydd wedi'i drefnu, gofynnwch am un cynharach.
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Lles ac adferiad
Efallai bydd gennych deimladau cymysg fel y dewch tuag at ddiwedd
eich triniaeth radiotherapi. Mae'n debyg y byddwch yn falch, ond
efallai byddwch hefyd yn bryderus ac yn ansicr. 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
yn teimlo'n flinedig ac efallai y bydd gennych newidiadau emosiynol
i ddygymod â hwy, felly mae'n bwysig eich bod rhoi amser i chi eich
hun i wella ac addasu.
Mae cymorth ar gael gan y sefydliadau a restrir ar dudalennau
95−101. Gallwch hefyd ofyn i'ch tîm gofal iechyd am fanylion
grwpiau cymorth lleol a all eich helpu.
Gallwch hefyd ddarllen mwy am adferiad ac addasu yn ein llyfryn
Life after cancer treatment. Gall hefyd 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.

‘Roedd fy therapydd lleferydd Macmillan gyda mi, nid
yn unig ar y dechrau, ond hyd at ddiwedd fy nhriniaeth
a thu hwnt yn ystod yr apwyntiadau dilynol.’
Gary
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Newidiadau i’ch ffordd o fyw
Pan fydd eich triniaeth drosodd, efallai yr hoffech feddwl am
wneud rhai newidiadau cadarnhaol i'ch ffordd o fyw. 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.

Bwyta'n dda
Mae'n bwysig cael diet maethlon a chytbwys gyda digonedd o
ffrwythau a llysiau ffres, hyd yn oed os nad oes gennych gymaint o
archwaeth a diddordeb mewn bwyd.

Mae mwy o wybodaeth am fwyta'n iach a chael diet
iachus yn ein llyfryn Healthy eating and cancer.
Mae gennym hefyd lyfryn ryseitiau ar gyfer pobl sydd
wedi cael eu heffeithio gan ganser. Ffoniwch ni ar 0808
808 00 00 i archebu copïau am ddim.

Rhoi'r gorau i ysmygu
Os ydych yn ysmygu, mae'n bwysig eich bod yn ceisio rhoi'r gorau
iddi. Gall ysmygu arafu eich adferiad a'ch rhoi mewn mwy o risg o
ddatblygu ail ganser.
Gall fod yn anodd rhoi'r gorau i ysmygu, ond mae digon o gymorth
ar gael (gweler tudalen 31).
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Gweithgarwch corfforol
Gall hyn fod yn rhan bwysig o'ch adferiad. Gall eich helpu i deimlo'n
well yn eich hun a helpu i godi'ch lefelau egni. Mae hefyd yn lleihau'r
risg o glefyd y galon, strôc a diabetes. Siaradwch â'ch arbenigwr
canser neu eich meddyg teulu cyn dechrau gwneud ymarfer corff.
Dechreuwch yn raddol a chynyddu eich gweithgarwch dros amser.
Gallwch ddarllen mwy am ymarfer corff a'i fuddiannau yn ein llyfryn
Physical activity and cancer treatment.
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Therapïau cyflenwol
Gall therapïau cyflenwol eich helpu i deimlo'n well a lleihau unrhyw
straen a phryder. Mae cymorth i ymlacio, cwnsela a chymorth
seicolegol ar gael mewn llawer o ysbytai. Mae rhai ysbytai hefyd yn
cynnig delweddu, tylino, adweitheg, aromatherapi a hypnotherapi.
Mae therapiau ar gael weithiau drwy grwpiau cymorth canser
neu eich meddyg teulu. Mae gan lawer o therapyddion cyflenwol
bractisau preifat hefyd.
Mae ein llyfryn Cancer and complementary therapies yn rhoi
manylion am wahanol therapiau a chyngor ar ddewis therapydd.

Nid yw pob therapi cyflenwol yn addas ar gyfer
pobl sydd newydd orffen radiotherapi. Mae'n
bwysig gwirio gyda'ch tîm gofal iechyd yn gyntaf os
ydych yn meddwl am gael un.
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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

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

Efallai y byddwch eisiau
archebu mwy o daflenni neu
lyfrynnau fel hwn. Ewch i
be.macmillan.org.uk neu
•• Llyfrau sain
ffoniwch ni ar 0808 808 00 00.
•• Braille
Mae gennym lyfrynnau ar
•• Iaith arwyddion prydain
wahanol fathau o ganser,
•• Llyfrynnau hawdd eu darllen
triniaethau a sgîl-effeithiau.
Mae gennym hefyd wybodaeth •• E-lyfrau
am waith, materion ariannol,
•• Print bras
diet, bywyd ar ôl canser a
•• Cyfieithiadau.
gwybodaeth i ofalwyr, teulu a
ffrindiau.
Cewch ragor o wybodaeth
Mae ein holl wybodaeth ar gael yn macmillan.org.uk/
otherformats
ar-lein hefyd yn macmillan.
Os hoffech i ni gynhyrchu
org.uk/cancerinformation
gwybodaeth mewn fformat
Yno hefyd mi welwch fideos
sy'n cynnwys hanesion go iawn gwahanol ar eich cyfer,
gan bobl sydd wedi'u heffeithio anfonwch e-bost atom yn
cancerinformationteam@
gan ganser, a gwybodaeth
macmillan.org.uk neu ffoniwch
gan weithwyr iechyd a gofal
ni ar 0808 808 00 00.
cymdeithasol.
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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 yr ydym bob amser yn eu
cynnwys yn ein gwaith. Os ydych
chi wedi cael eich effeithio gan
ganser, gallwch ein helpu ni 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 y gallwn eich 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

Ffoniwch ni ar 0808 808 00 00
neu anfonwch e-bost drwy
ein gwefan,
Os ydych chi neu rywun rydych
yn ei adnabod yn cael ei effeithio macmillan.org.uk/talktous
gan ganser, gall siarad am
eich teimladau a rhannu eich
Canolfannau gwybodaeth
pryderon fod yn help mawr.
Mae ein canolfannau
gwybodaeth a chymorth wedi eu
lleoli mewn ysbytai, llyfrgelloedd
Llinell Gymorth Macmillan
a chanolfannau symudol. Yno,
Mae ein gwasanaeth ffôn di-dâl
gallwch siarad â rhywun wyneb
a chyfrinachol ar agor o ddydd
Llun i ddydd Gwener, 9am–8pm. yn wyneb.
Gall ein harbenigwyr cymorth
Ewch i un ohonynt i gael yr
canser:
wybodaeth sydd ei hangen
•• helpu gydag unrhyw
arnoch, neu os hoffech gael
gwestiynau meddygol sydd
sgwrs breifat, mae gan y rhan
gennych am eich canser neu
fwyaf o ganolfannau ystafell
eich triniaeth
lle gallwch gael sgwrs ar eich
•• eich helpu i gael gafael ar
pen eich hun â rhywun ac yn
fudd-daliadau a rhoi cyngor
gyfrinachol.
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.

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 fudddaliadau
Gall ein cynghorwyr budddaliadau 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
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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Mudiadau defnyddiol eraill
Mae llawer o fudiadau eraill a all gynnig
gwybodaeth a chymorth.
Sefydliadau cymorth canser 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 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 teuluoedd, Cancer Support Scotland
eu gofalwyr a'u ffrindiau.
The Calman Centre, 75 Shelley
Road, Glasgow G12 0ZE
Ffôn 0800 652 4531
Cancer Focus Northern
E-bost info@
Ireland
40–44 Eglantine Avenue, Belfast cancersupportscotland.org
www.cancersupport
BT9 6DX
Llinell gymorth 0800 783 3339 scotland.org
Yn rhedeg grwpiau cymorth
(Llun–Gwe, 9am–1pm)
canser ledled yr Alban. Mae
E-bost
hefyd yn cynnig therapïau ategol
hello@cancerfocusni.org
a gwasanaeth cwnsela i unrhyw
www.cancerfocusni.org
un sydd wedi'i effeithio gan
Yn cynnig amrywiaeth o
ganser.
wasanaethau i bobl sy'n cael
eu heffeithio gan ganser, gan
gynnwys llinell gymorth am
ddim, cwnsela a chysylltiadau â
grwpiau cymorth lleol.
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The Daisy Network
PO BOX 71432,
London SW6 9HJ
E-bost
info@daisynetwork.org.uk
www.daisynetwork.org.uk
Elusen sy'n helpu merched sydd
wedi profi menopos cynamserol.
Gall eich rhoi mewn cysylltiad â
merched eraill sydd wedi profi
menopos cynamserol. Mae hefyd
yn cynnig cwnsela dros y ffôn a
thaflenni ffeithiau â gwybodaeth
bellach.
Maggie’s Centres
20 St James Street,
London W6 9RW
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.

Riprap
Maggie’s, The Stables,
Western General Hospital,
Crewe Road,
Edinburgh EH4 2XU
www.riprap.org.uk
Wedi ei ddatblygu'n arbennig
ar gyfer pobl ifanc yn eu
harddegau sydd â rhiant sy'n
dioddef o ganser.
Cymdeithas y Radiograffwyr
207 Providence Square,
Mill Street,
London SE1 2EW
Ffôn 020 7740 7200
www.sor.org
Mae hwn yn sefydliad ar gyfer
gweithwyr proffesiynol ond mae
hefyd yn darparu gwybodaeth
am radiotherapi i'r cyhoedd.
Gallwch gael gafael ar rai o'r
dogfennau canllaw cenedlaethol
sy'n ymdrin â radiotherapi ar y
wefan.
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Tenovus
Prif Swyddfa,
Tŷ Gleider,
Ffordd Tŷ Glas,
Caerdydd CF14 5BD
Ffôn 0808 808 1010
(Llun–Sul, 8am–8pm)
E-bost info@
tenovuscancercare.org.uk
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 fudddaliadau.

Gwybodaeth gyffredinol
ar iechyd
Health and Social Care in
Northern Ireland
www.hscni.net
Yn darparu gwybodaeth am
wasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol yng Ngogledd
Iwerddon.

Healthtalk
E-bost
info@healthtalkonline.org
www.healthtalk.org
www.youthhealthtalk.org
(safle ar gyfer pobl ifanc)
Yn darparu gwybodaeth am
ganser, gan gynnwys fideos a
chlipiau sain o brofiadau pobl.
NHS Choices
www.nhs.uk
Gwefan gwybodaeth iechyd
fwyaf y DU. Mae ganddynt hefyd
wasanaeth gwybodaeth ar gyfer
Lloegr.
Galw Iechyd Cymru
www.nhsdirect.wales.nhs.uk
Safle gwybodaeth iechyd y GIG
ar gyfer Cymru.
NHS Inform
www.nhsinform.co.uk
Safle gwybodaeth iechyd y GIG
ar gyfer yr Alban.
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Cefnogaeth i roi'r gorau i
ysmygu

Cwnsela a chefnogaeth
emosiynol

Smokefree
Llinell Gymorth Lloegr
0800 022 4 332
Llinell Gymorth Yr Alban
0800 84 84 84
Llinell Gymorth Cymru
0800 169 0 169
Llinell Gymorth Gogledd
Iwerddon
0800 85 85 85
Llinell Gymorth Ynys Manaw
01624 642 404
(Llun–Gwe, 9am–8pm,
Sad–Sul, 11am–4pm)
www.nhs.uk/smokefree
Yn cynnig gwybodaeth, cyngor
a chefnogaeth am ddim trwy'r
llinell gymorth a'r wefan i bobl
sydd eisiau rhoi'r gorau i ysmygu.

British Association
for Counselling and
Psychotherapy (BACP)
BACP House,
15 St John’s Business Park,
Lutterworth,
Leicestershire LE17 4HB
Ffôn 01455 883 300
E-bost bacp@bacp.co.uk
www.bacp.co.uk
Codi ymwybyddiaeth o gwnsela
a chyfeirio pobl at wasanaethau
priodol. Gallwch chwilio
am gwnselydd cymwys yn
itsgoodtotalk.org.uk
Y Samariaid
Rhadbost RSRB-KKBY-CYJK,
Chris, PO Box 9090,
Stirling FK8 2SA
Llinell Gymorth 116 123
E-bost jo@samaritans.org
www.samaritans.org
Yn darparu cefnogaeth
gyfrinachol ac anfeirniadol,
24 awr y dydd, 365 diwrnod y
flwyddyn, i bobl sy'n profi trallod
neu anobaith.
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Gwybodaeth a chyngor
cyfreithiol neu ariannol
Benefit Enquiry Line
Northern Ireland
Llinell Gymorth 0800 220 674
(Llun–Mer a Gwe, 9am–5pm,
Iau, 10am–5pm)
Ffôn Testun 028 9031 1092
www.nidirect.gov.uk/
money-tax-and-benefits
Yn darparu gwybodaeth am fudddaliadau anabledd a gofalwyr.
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 fudddaliadau nawdd cymdeithasol a
gwasanaethau cyhoeddus.
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Y Gwasanaeth Cynghori
Ariannol
Llinell gymorth
0300 500 5000
(Llun–Gwe, 8am–8pm, Sad,
9am–1pm)
Typetalk
18001 0300 500 5000
www.moneyadvice
service.org.uk
Yn rhedeg gwasanaeth archwiliad
iechyd ariannol ac mae'n cynnig
cyngor am faterion ariannol
o bob math. Mae ganddo
wasanaeth sgwrsio ar-lein sy'n
rhoi cyngor ariannol ar unwaith.
Money Advice Scotland
Llinell gymorth 0141 572 0237
www.moneyadvice
scotland.org.uk
Y Llinell Ddyled
Genedlaethol
(Lloegr, Yr Alban a Chymru)
Tricorn House,
51–53 Hagley Road, Edgbaston,
Birmingham B16 8TP
Ffôn 0808 808 4000
(Llun–Gwe, 9am–9pm, Sad,
9.30am–1pm)
www.nationaldebtline.org
Llinell gymorth genedlaethol ar
gyfer pobl â phroblemau dyled.
Mae'r gwasanaeth yn ddi-dâl,
cyfrinachol ac annibynnol.

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

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.
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Carers UK
Llinell Gymorth (Lloegr, Yr
Alban, Cymru) 0808 808 7777
(Llun–Gwe, 10am–4pm)
Ffôn (Gogledd Iwerddon)
028 9043 9843
E-bost
advice@carersuk.org
www.carersuk.org
Yn cynnig gwybodaeth a
chefnogaeth i ofalwyr ar draws
y DU. Gall roi pobl mewn
cysylltiad â grwpiau cymorth ar
gyfer gofalwyr yn eu hardal.

Teenage Cancer Trust
3rd Floor, 93 Newman Street,
London W1T 3EZ
Ffôn 020 7612 0370
E-bost
hello@teenagecancertrust.org
www.teenagecancertrust.org
Elusen sy’n gweithio i wella
bywydau rhai yn eu harddegau
ac oedolion ifanc sydd â
chanser. Yn rhedeg rhwydwaith
gefnogaeth i bobl ifanc
gyda chanser, eu ffrindiau a
theuluoedd.

Cefnogaeth i bobl ifanc

Youth Access
1–2 Taylors Yard,
67 Alderbrook Road,
London SW12 8AD
Ffôn 020 8772 9900
(Llun–Gwe, 9.30am–1pm
a 2–5.30pm)
E-bost
admin@youthaccess.org.uk
www.youthaccess.org.uk
Sefydliad cenedlaethol sy'n
darparu cwnsela a gwybodaeth
ar gyfer pobl ifanc. Rhoddir
cefnogaeth trwy wasanaethau
pobl ifanc lleol. Dewch o hyd i'ch
gwasanaethau lleol trwy'r wefan.

CLIC Sargent
Horatio House,
77–85 Fulham Palace Road,
London W6 8JA
Ffôn 0300 330 0803
www.clicsargent.org.uk
Yn darparu cymorth clinigol,
ymarferol, ariannol ac emosiynol
i blant â chanser.
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Cwestiynau y gallech eu
gofyn am eich triniaeth
Mae'n bwysig eich bod yn deall eich triniaeth a'r effeithiau a gaiff
arnoch. Bydd y gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gofalu amdanoch
yn hapus i ateb eich cwestiynau. Efallai yr hoffech ofyn rhai o'r
cwestiynau hyn a nodi unrhyw rai eraill ar y dudalen nodiadau
(gweler tudalen 104).
Pa fath o driniaeth radiotherapi fyddaf i'n ei chael?

Beth yw nodau'r driniaeth?

Ai'r driniaeth yma yw'r math mwyaf effeithiol o radiotherapi
argyfer fy nghanser?

A yw'r math yma o driniaeth yn gostwng y risg o ddifrod i
feinwe iach a sgîl effeithiau?

Pa fath o radiotherapi a arweinir gan ddelweddau (IGRT) a
ddefnyddir i wneud yn siŵr bod fy nhriniaeth yn fanwl gywir?
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Pa mor hir fydd fy nhriniaeth yn gymryd?

Pa mor aml fydd angen i mi gael triniaeth?

Beth yw sgîl effeithiau tebygol y driniaeth?

A oes unrhyw risgiau'n gysylltiedig â'r driniaeth?

A oes unrhyw driniaethau eraill y gallwn eu cael yn lle
radiotherapi?

Ym mha ffordd fydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd, fel
fy ngweithgareddau dyddiol, fy mywyd gwaith, fy mywyd
rhywiol a fy ffrwythlondeb?

A fyddaf yn cael apwyntiadau dilynol? Os felly, pa mor aml a
gyda phwy fyddan nhw?

Pwy ddylwn i gysylltu â hwy os oes gen i unrhyw bryderon
am fy nhriniaeth?

Eich nodiadau a
chwestiynau

Ymwadiad, Diolchiadau a Ffynonellau
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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 trydydd parti neu
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, David Gilligan, Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol, a
gan ein Prif Olygydd Meddygol, Dr Tim Iveson, Oncolegydd Clinigol Ymgynghorol
Macmillan.
Gyda diolch i: Jeanette Bowes-Cavanagh, Radiolegydd Gwybodaeth Macmillan;
Dr Sarah Gwynne, Ymgynghorydd mewn Oncoleg Glinigol; Dr Suneil Jain,
Uwch Ddarlithydd Clinigol mewn Oncoleg Ymbelydrol ac Oncolegydd Clinigol
Ymgynghorydd Anrhydeddus; Mrs Sarah James, Swyddog Proffesiynol, The Society
and College of Radiographers; Emma Kerr, Radiograffydd, Ysbyty Ardal Altnagelvin;
Dr Duncan McLaren, Ymgynghorydd mewn Oncoleg Glinigol; Hazel Pennington,
Radiograffydd Arweiniol ar gyfer y Prosiect Therapi Proton, The Christie NHS
Foundation Trust; ac Audrey Scott, Prif Nyrs Glinigol Arbenigol y Pen a'r Gwddf
Macmillan.
Diolch hefyd i'r bobl wedi'u heffeithio gan ganser sydd wedi adolygu'r rhifyn hwn, a'r
rhai sydd wedi rhannu eu hanesion.
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Ffynonellau
Rydym wedi rhestru sampl o'r ffynonellau a ddefnyddiwyd yn y cyhoeddiad isod. Os
hoffech gael rhagor o wybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddiwn, mae croeso i chi
gysylltu â ni yn bookletfeedback@macmillan.org.uk
Ahmad S, et al. Advances in radiotherapy. BMJ. 2012. 345: e7765.
Yr Adran Iechyd. Radiotherapy services in England 2012. 2012
Mitin T, et al. Radiation therapy techniques in cancer care. UpToDate
(defnyddiwyd Awst 2015).
NHS England. Stereotactic radiosurgery/stereotactic radiotherapy needs
assessment and service review consultation report. 2015.
NHS National Cancer Action Team. National radiotherapy implementation
group report: image guided radiotherapy (IGRT): guidance for implementation
and use. 2012.
UKONS Oncology Nursing Society. Skin care advice for patients undergoing
radical external beam megavoltage radiotherapy. 2015.

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.

5 ffordd
i chi

ElPu

rhywun

gyda

chAnser

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

Cwblhewch eich
manylion personol

Peidiwch â gadael i’r dyn
treth gadw eich arian

Mr/Mrs/Miss/Arall

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.

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

	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.

Llofnod
Dyddiad /

/

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

27530

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.
© Cymorth Canser Macmillan, Rhagfyr 2015. 11eg rhifyn. MAC11640.
Adolygiad arfaethedig nesaf 2018. Cymorth Canser Macmillan,
elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), Yr Alban
(SC039907) ac Ynys Manaw (604). Argraffwyd yn defnyddio deunydd
cynaliadwy. Ailgylchwch os gwelwch yn dda.

