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Gwybodaeth am y British 
Lung Foundation
Mae clefyd yr ysgyfaint yn effeithio ar un ym mhob pump  
o bobl yn y DU.  

Rydym ni’n cynnig gobaith a chymorth pob cam o’r ffordd, fel 
nad oes raid i neb fod ar ei ben ei hun. Rydym yn ymgyrchu dros 
newid er gwell yn iechyd ysgyfaint y genedl. Rydym yn ariannu 
gwaith ymchwil hanfodol i ffyrdd newydd o drin a gwella. 

Y ni yw’r British Lung Foundation.

Yn arwain y frwydr yn erbyn clefyd yr ysgyfaint.  

Cymorth a chefnogaeth 
Ffoniwch ni ar:  03000 030 555 
Mae’r llinellau ar agor dydd Llun i ddydd Gwener o 9yb tan 5yh.

Anfonwch e-bost: helpline@blf.org.uk

Diolch
Boehringer Ingelheim yw cyd-sefydlwr Rhaglen ffibrosis idiopathig  yr ysgyfaint [IPF] y British 
Lung Foundation. Cyfrannodd y cwmni yn ariannol at gost y gwaith ymchwil, yr adroddiad a’r 
digwyddiad. 

Nid oedd gan y cwmni unrhyw ddylanwad dros y cynnwys. 

Gyda diolch i ddefnyddwyr y gwasanaeth, eu teuluoedd, y gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol ac i Pulmonary Fibrosis Wales am rannu’r profiadau a luniodd yr adroddiad hwn. 

Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (326730), yr Alban (0238415) ac Ynys Manaw (1177) © British Lung Foundation 2015 
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Crynodeb
Cyflwr ar yr ysgyfaint yw ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint (IPF), 
nad oes gwella ohono. Yn 2013, 
lansiodd y BLF Siarter Cleifion 
ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint, 
sy’n nodi lefel y gofal a’r cymorth 
y mae gan bob claf sydd â’r cyflwr, 
a’u teulu, hawl iddi yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad yn edrych ar 
brofiadau cleifion. Yn ôl cleifion, 
cawsant drafferth yn cael 
diagnosis, roeddent yn teimlo 
mai ychydig oedd meddygon 
teulu a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol eraill yn ei ddeall 
am eu cyflwr, ac yn teimlo 
na chawsant y cymorth na’r 
wybodaeth angenrheidiol. 

Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Iechyd Anadlol Llywodraeth 
Cymru yn nodi’r ymrwymiad 
y bydd cleifion ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint yn 
cael eu trin a’u trafod gan dîm 
amlddisgyblaethol arbenigol, 
ac y bydd canllawiau’r 
Sefydliad Cenedlaethol dros 
Ragoriaeth mewn Iechyd a 
Gofal (NICE) ar gyfer ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint yn cael 
eu gweithredu.1 Mae’r Cynllun 
Cyflawni yn gyfle unwaith mewn 
cenhedlaeth i drawsffurfio 
gwasanaethau ar gyfer ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint.

Ond, mae angen arian.
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Mae nifer y bobl sy’n 
datblygu’r cyflwr yn y 
DU ac yn marw ohono yn 
CODI POB BLWYDDYN 

y disgwylir i bobl fyw 
ar ôl cael diagnosis 
ar gyfartaledd

o bobl yn byw efo IPF  
ar hyn o bryd yn y DU

Tua

15,000

Cyflwyniad
Beth yw ffibrosis idiopathig 
yr ysgyfaint (IPF)?
Mae ffibrosis idiopathig yr 
ysgyfaint (IPF) yn un math o 
glefyd interstitaidd ar yr ysgyfaint. 
Mae’r clefydau yn effeithio ar yr 
‘interstitiwm’ – rhwydwaith o feinwe 
tebyg i les sy’n cynnal y codenni aer.

Mewn pobl sydd â’r cyflwr, mae 
meinwe greithiol yn hel yn yr 
ysgyfaint, sy’n drwchus ac yn 
galed. Nid yw’r ysgyfaint yn gallu 
cymryd ocsigen i mewn gystal.  

Yn ôl ymchwil, mae tua 15,000 o 
bobl yn byw efo IPF ar hyn o bryd 
yn y DU, ac mae ryw 5,000 o bobl 
yn marw ohono pob blwyddyn. 

Mae ffigurau’n awgrymu bod nifer 
y bobl sy’n datblygu’r cyflwr yn y 
DU ac yn marw ohono yn codi pob 
blwyddyn. Er y gall rhai pobl yn byw 
llawer o flynyddoedd ar ôl diagnosis, 
tair blynedd yw’r disgwyliad oes 
cyfartalog ar ôl diagnosis.2

BL
YN
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Pwy sy’n gyfrifol am 
wasanaethau ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint 
yng Nghymru?
Mae gwasanaethau wedi datblygu’n 
organig yng Nghymru gan nad 
oes un gwasanaeth trydyddol. 

Yng Ngogledd Cymru, gall cleifion 
ddefnyddio’r ganolfan arbenigol 
yn Lerpwl a chael llawer o’u gofal 
wedi’i reoli oddi yno gyda chymorth 
ymgynghorwyr lleol yma. 

Ym Myrddau Iechyd Aneurin Bevan, 
Abertawe Bro Morgannwg, Cwm 
Taf a Hywel Dda, rhoddir triniaeth 
a diagnosis i gleifion yn lleol fel 
arfer, gyda rhai cleifion yn cael eu 
hanfon at dîm amlddisgyblaethol 
Caerdydd a’r Fro i drafod ymhellach. 

Ein gwaith ymchwil ni
Mae’r adroddiad wedi’i seilio ar 
brofiadau cleifion mewn cyfarfodydd 
grŵp ffocws yng Nghil-y-coed, 
Caerdydd a Llandudno. Mae’n 
cynnwys barn cleifion yn Abertawe 
ac yn cyfeirio at ddatblygiadau 
parhaus o fewn y Cynllun Cyflawni 
ar gyfer Iechyd Anadlol. 
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Cael diagnosis
Mae’n bwysig bod cleifion yn cael 
diagnosis cynnar er mwyn iddynt 
gael cefnogaeth all eu helpu 
nhw i reoli’u cyflwr yn well. 

Gweledigaeth y Cynllun Cyflawni 
yw cael tîm amlddisgyblaethol i roi 
diagnosis i gleifion, a gwasanaeth 
arbenigol i’w cefnogi wedyn. Er 
hynny, mae angen i feddygon 
gyfeirio cleifion er mwyn iddynt 
gael diagnosis gan ymgynghorydd 
a thîm amlddisgyblaethol. 

Nid oedd yr un claf a gyfwelwyd 
wedi clywed am ffibrosis idiopathig 
yr ysgyfaint cyn iddynt gael 

diagnosis. Mae’n rhaid iddynt 
egluro eu cyflwr pob tro maent yn 
cyfarfod â phobl. At eu meddyg aeth 
y rhan fwyaf o gleifion yn gyntaf, 
efo amryw o wahanol symptomau 
– diffyg anadl oedd yr un mwyaf 
cyffredin. Yn anffodus, gallai llawer 
o’r symptomau hyn fod yn arwydd o 
gyflwr anadlu arall, felly cafwyd aml 
i gam ddiagnosis ar y dechrau, ac 
asthma oedd yr un mwyaf cyffredin. 
Rhoddwyd diagnosis ‘gorbryder’ 
i leiafrif o bobl ar y dechrau. 

Roedd yr amser aros rhwng mynd 
at feddyg teulu yn y lle cyntaf 

Sue
  Cafodd fy nhad ddiagnosis o 

emffysema rai flynyddoedd 

ynghynt, ond yna roedd o’n cael 

heintiau ar ei frest dro ar ôl tro. 

Aeth yn ôl ac ymlaen at y meddyg 

a chafodd wrthfiotigau drosodd 

a throsodd eto, ond ni wnaethant 

wahaniaeth. Yn y pendraw, prin 

fedrai o anadlu a’r cwbl oedd 

ganddo oedd anadlydd. Cymrodd 

flynyddoedd i gael diagnosis wedi’i 

gadarnhau [o ffibrosis idiopathig 

yr ysgyfaint].

Steffan
  Pan adewais i’r cyfarfod efo’r 

ymgynghorydd, enw’r cyflwr a’r 

prognosis oedd y cwbl a wyddwn. 

Dywedwyd wrthyf am chwilio 

amdano ar Google, ac roeddwn i’n 

teimlo’n unig. Dysgais bopeth yr 

oedd arnai angen ei wybod gan 

y BLF a llyfryn gan Pulmonary 

Fibrosis Wales. Roeddwn i wedi 

dychryn ac yn teimlo y dylwn i fod 

wedi cael mwy o gymorth.
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hyd at weld tîm amlddigyblaethol 
yn amrywio o dair wythnos i dros 
flwyddyn. Roedd yn dibynnu ar 
ddaearyddiaeth a’r mathau o 
symptomau oedd gan y claf. 

Cafodd fwyafrif y cleifion ddiagnosis 
cyflym, ond roedd faint o gymorth a 
gawsant yn amrywio’n fawr. Cafodd 
rai cleifion gryn gymorth, eglurhad  
o’r cyflwr, eu hanfon ar raglen 
adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint 
ar unwaith, a’r cyfle i drafod 
dewisiadau o ran triniaeth. 

Dywedodd nifer o bobl wrthym na 
chawsant bron ddim gwybodaeth 
neu mai dim ond diagnosis a 
prognosis a gawsant. Dywedwyd 
wrth un unigolyn am chwilota 
amdano ar Google. Roedd amrywiad 
daearyddol efo cleifion yn cael 
diagnosis gan BIP Abertawe Bro 
Morgannwg a BIP Caerdydd a’r Fro 
yn teimlo eu bod nhw’n cael mwy 
o wybodaeth na’r rheiny yn cael 
diagnosis rhywle arall yng Nghymru.  

Bethan
  Dechreuodd fy nghyflwr yn 2007. Roedd gen 

i beswch bach, ond parhaus am flwyddyn 

cyn hynny. Roedd y meddyg yn meddwl mai 

asthma oedd arna i, a chefais anadlydd. Mi 

helpodd ryw ‘chydig, ond yna yn 2013 cefais 

haint drwg iawn nad oedd yn gwella ac ar 

ôl gweld tri gwahanol feddyg, cefais weld 

ymgynghorydd o’r diwedd a chael diagnosis  

o ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint. 

  Pryd bynnag ‘rydw i’n dweud wrth rywun fod 

gen i gyflwr ar yr ysgyfaint, maent yn cymryd 

yn ganiataol mai clefyd rhwystrol cronig yr 

ysgfaint [COPD] ydi o ac yn dweud wrthyf na 

ddylwn i fod wedi ysmygu. Nid wyf i erioed 

wedi ysmygu yn fy mywyd, ond ‘does neb wedi 

clywed am ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint.

Dafydd
  Nid oedd o leiaf tri o’r 

meddygon yn y feddygfa 

yn ymwybodol o ffibrosis 

idiopathig yr ysgyfaint hyd yn 

oed, a dim ond ychydig iawn 

a wyddai’r gweddill. Roedden 

nhw’n gofyn i mi beth oedd y 

cyflwr, a sylwais mai fi oedd 

yn eu dysgu nhw. Dysgais fwy 

yn y gynhadledd yn Trefforest 

[Digwyddiad Cwrdd â’r 

Arbenigwyr gan y BLF] nag a 

ddysgais gan fy ymgynghorydd. 

Bu’n gyfle gwych i gwrdd â 

meddygon, nyrsys a phobl  

eraill â’r cyflwr.  
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Gwybod pwy all helpu 
Gall nyrsys arbenigol clefyd 
interstitaidd yr ysgyfaint (ILD) helpu 
cleifion i ddod i ddeall ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint a threfnu eu 
gofal. Yn ôl NICE, dylai pob claf gael 
nyrs arbenigol, ond eto ychydig 
iawn o gysylltiad oedd gan lawer o’r 
cleifion y siaradodd y BLF â nhw. 

Yn Ne Ddwyrain Cymru, roedd llawer 
o gleifion mewn cysylltiad â nyrs 
ocsigen, ond nid nyrs arbenigol ILD. 
Yn y Gogledd, roedd cleifion yn byw 
yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam 
yn siarad yn galonogol am gael nyrsys 
yn rhan o wasanaeth ILD yn Ysbyty 
Prifysgol Aintree (Lerpwl) ond yn  
Ynys Môn, Conwy a Gwynedd,  
roedd hi’n anoddach cael gweld  
nyrs arbenigol ILD.  

Yn Abertawe a Llandochau, 
mae nyrsys arbenigol ILD sy’n 
gallu cefnogi cleifion. 

Mae tri grŵp cymorth i gleifion 
ffibrosis yr ysgyfaint yn y De, ond 
dim yn y Gogledd. Mae 13 o grwpiau 
Breathe Easy ledled Cymru. Mae’r rhain 
yn cefnogi cleifion sy’n byw â phob 
math o gyflyrau anadlu, gan gynnwys 
ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint. Ar 
draws Cymru, roedd amrwiaeth o 
ran pa mor aml roedd pobl yn gweld 
ymgynghorydd, o bob tri mis i unwaith 
y flwyddyn, yn dibynnu a oeddent 
yn cael pirfenidone neu beidio. 

Sheila
  Os oes angen unrhyw beth arna 

‘i, mae’n braf gwybod y gallaf 

siarad efo’r nyrsys yn f’ysbyty. 

Maent yn hynod dda ac yn gofalu 

amdanom. Mae angen i chi 

wybod y rhifau ffôn. Os nad ydyn 

nhw’n gofalu amdanoch, mae 

angen i chi swnian arnynt. 

Derek
  Cawn wasanaeth ardderchog gan 

ein nyrs ILD. Mae hi’n wych. Mae hi 

wastad yno i ateb unrhyw bryder 

neu gwestiwn sydd gennyf. 

Rhys
  Rydw i’n teimlo nad oes neb yno i wrando 

arnaf. Gwelais nyrs yn ystod  y rhaglen 

adsefydlu, ond glywais i ddim byd wedi 

hynny. Yr unig rif ffôn sydd gen i yw rhif 

ysgrifenyddes yr ymgynghorydd, ac mae’n 

edrych yn debyg ei fod yntau yn rhy brysur 

i fy ngweld. 
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Pam
  Fedrai ddim gweld bai ar y gwasanaeth 

ocsigen, maen nhw’n anfon rhywun draw 

i edrych ar y cyfarpar os fyddai’n cael 

trafferth. Mae ocsigen wedi newid fy 

mywyd ac rydw i’n gallu symud llawer 

mwy. Ond fyw i chi ei gorwneud hi. Mae 

angen i chi gymryd pwyll, cynllunio a 

blaenoriaethu. Mae angen i chi orffwys, 

mae angen i chi godi lefelau eich ocsigen. 

Rhaid i chi gymryd hi’n araf deg. 

  Mae’n frawychus pan nad oes gennych 

ddigon o ocsigen. Os ydw i’n rhy fyr 

fy ngwynt, mae lefelau fy ocsigen yn 

disgyn, mae fy nwylo yn crynu a fy 

mhengliniau yn rhoi. 

Martyn
  ‘Mae ocsigen wedi fy helpu i 

ddal ati i fyw fy mywyd, ond 

mae wedi golygu ychydig o 

newid. Os ydym ni’n mynd 

ar wyliau, mae angen i fy 

ngwraig a minnau ofalu 

y gallwn gael ocsigen ble 

bynnag yr ydym ni’n mynd, 

ac os ydw i’n teithio yn 

y wlad hon, mae angen i 

mi fynd â’r cyfarpar efo 

fi. Mae’n golygu dipyn o 

waith cynllunio o flaen 

llaw, ond mae pawb mor 

gymwynasgar. 

Tynnu anadl
Mae angen i lawer o bobl sydd â 
ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint 
gael therapi ocsigen i’w helpu nhw 
anadlu. Gall meddygon roi therapi 
ocsigen ar bresgripsiwn os yw lefel 
yr ocsigen yn mynd yn rhy isel a gall 
y manteision newid bywyd cleifion. 
Roedd y cleifion y siaradodd y BLF â 
nhw yn dweud eu bod nhw’n methu 

gadael y tŷ a’u bod nhw wedi ‘cael 
eu bywyd yn ôl’ drwy gael ocsigen. 
Mae ocsigen wedi helpu i fagu hyder, 
helpu efo cerdded, lleihau blinder ac 
wedi helpu un claf i ddal ati i weithio.  

Roedd y cleifion y siaradwyd â 
hwy yn brolio eu nyrsys ocsigen 
a’u cyflenwyr ocsigen. 
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Cadw’n actif
Rhaglen ymarfer corff ac addysg 
yw’r rhaglen adsefydlu i gleifion yr 
ysgyfaint sy’n gallu helpu cleifion 
sydd â’r cyflwr ddelio gyda diffyg 
anadl, gwneud mwy o ymarfer corff 
a gwella ansawdd eu bywyd yn 
gyffredinol.3 Mae’n rhan bwysig  
felly o driniaeth.

Yn ôl NICE, dylid ystyried anfon 
cleifion ar raglen adsefydlu yr 
ysgyfaint pan gânt ddiagnosis ac 
yna mewn apwyntiadau 4 i ddilyn. 
Er bod y rhan fwyaf o gleifion yn 
ymwybodol o’r rhaglen, nid oedd rhai 
yn ymwybodol ohoni ac nid oeddent 
erioed wedi cael ei hanfon arni. 
Roedd llawer o’r rheiny a anfonwyd  
ar y rhaglen wedi dysgu amdani  
yn hwyrach yn hytrach nag adeg  
y diagnosis.  

Dylai cleifion gael cynnig rhaglen 
adsefydlu yr ysgyfaint sy’n benodol ar 
gyfer ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint. 
Mae’r rhaglen ar gael, ond gall y 
rhestr aros fod yn hir ac yn aml nid 
yw’r wybodaeth wedi’i theilwrio 
ar gyfer anghenion cleifion sydd 
â’r cyflwr. Mae cynyddu adnoddau 
rhaglenni adsefydlu i gleifion yr 
ysgyfaint yn flaenoriaeth yn y  
Cynllun Cyflawni.

Roedd cleifion a fu ar y rhaglen 
yn sôn am fanteision technegau 
anadlu, gallu symud mwy, deall y 
cyflwr yn well, a chwrdd â phobl 
â chyflwr ar yr ysgyfaint. Er hynny, 
nhw yn aml oedd yr unig rai â 
ffibrosis idiopathig yr ysgyfaint yn 
yr ystafell, ac weithiau nid oedd y 
person proffesiynol yn deall y cyflwr.

Gwilym
 Rydw i’n aelod o dri chôr ac mae canu wir yn helpu. 

Wrth ganu, rydw i’n anghofio am fy nghyflwr ac mae 

wir yn clirio’r ysgyfaint. Yn enwedig mewn côr meibion, 

mae’r ‘amen’ ar ddiwedd emyn yn ffordd wych o weithio’r 

ysgyfaint.
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Gloria 
  Roedd yr addysg yn wych. Pan esi ar y rhaglen, roedd 

ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol a nyrs, ac maen 

nhw’n dweud wrthych chi pa ymarfer corff i’w wneud – dim 

byd anodd, ac rydych chi’n gwneud mwy bob yn dipyn. Dysgais 

anadlu drwy fy nhrwyn ac allan drwy fy ngheg. Mae hyn yn 

swnio’n hawdd, ond roedd hi’n anodd iawn ar y dechrau. Mae 

bendant wedi gwneud gwahaniaeth ac rydw i’n teimlo ‘mod i’n 

gallu symud dipyn mwy. Braf oedd cael cyfarfod â phobl eraill 

â chyflwr ar yr ysgyfaint, ond fi oedd yr unig un efo ffibrosis 

idiopathig yr ysgyfaint. 
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Casgliad
Mae ein gwaith ar brofiad y claf 
wedi dangos bod gwasanaethau 
yn amrywio’n sylweddol ar 
draws Cymru, gyda rhai cleifion 
yn cael gwasanaeth gwych a 
rhai yn teimlo nad ydynt yn 
cael digon o gefnogaeth. 

Ar hyn o bryd, nid yw gwasanaethau 
yng Nghymru yn bodloni 
canllawiau NICE, ac ychydig 
o bobl sy’n elwa o wasanaeth 
trydyddol fel hwnnw sydd i’w 
gael mewn aml i le yn Lloegr. 

Mae angen i’r GIG roi cymorth, 
gwybodaeth a dealltwriaeth i 
gleifion, ac mae angen i weithwyr 
iechyd gofal proffesiynol 
gael yr adnoddau i ddarparu 
gwasanaeth cyfoes. 

Yn yr Haf, rhoddodd grŵp 
o ymgynghorwyr gynnig 
gerbron i gyllido gwasanaeth 
trydyddol, gydag amser 
ychwanegol nyrsys ILD a thimau 
amlddisgyblaethol. Mae angen 
sicrhau’r cyllid hwn, a’i warantu 
am y blynyddoedd sydd i ddod. 

Yn ôl ein sgyrsiau ni efo cleifion, 
maen nhw’n teimlo nad yw eu 
cyflwr yn cael ei ddeall yn iawn. 
Mae meddygon, gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol nad 
ydynt yn arbenigwyr, a’r cyhoedd 
yn gyffredinol, yn y tywyllwch 
ynglŷn â beth yw’r cyflwr, sut 
y gellir ei drin, a pha gymorth 
sydd ei angen ar gleifion. 

Gall Llywodraeth Cymru 
wneud gwahaniaeth drwy’r 
Cynllun  Cyflawni a thrawsffurfio 
gwasanaethau er gwell. 

14  www.blf.org.uk



Rydym yn gofyn i Lywodraeth 
Cymru drawsffurfio’r gofal 
i gleifion sydd â ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint 

1.  Cyllid am eleni a’r blynyddoedd 
nesaf, i ddatblygu gwasanaeth 
trydyddol ar gyfer ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint a 
chyflyrau ILD eraill 

2.  Pob claf i gael gwybodaeth o 
ansawdd am ffibrosis idiopathig 
yr ysgyfaint adeg y diagnosis 

3.  Pob claf i gael nyrs arbenigol 
neilltuol ac ymgynghorydd 
sy’n arbenigo mewn ILD 
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