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Ffibrosis yr ysgyfaint
Triniaeth a chefnogaeth

Trin eich cyflwr
Mae triniaeth ar gael i’r rhan fwyaf o’r gwahanol fathau o ffibrosis yr ysgyfaint. Bydd eich triniaeth yn 
dibynnu ar y math penodol o ffibrosis sydd gennych chi. Gallwch chi ddarganfod mwy am y triniaethau 
gwahanol yn ein lawrlwythiadau ar gyfer y cyflyrau penodol – IPF, niwmonitis hypersensitifedd, clefydau 
interstitaidd galwedigaethol yr ysgyfaint, ffibrosis yr ysgyfaint sy’n gysylltiedig â chlefydau meinwe gysylltiol ac 
awtoimiwnedd, a ffibrosis yr ysgyfaint a achosir gan gyffur.

Efallai y cewch chi wahoddiad i gymryd rhan mewn astudiaeth feddygol, sef treial clinigol, yn ymchwilio i 
driniaethau newydd. Nid yw’n opsiwn i bawb – gofynnwch i’ch meddyg os ydych chi am wybod rhagor.

Trin eich symptomau
Cewch gynnig triniaeth at symptomau penodol hefyd, fel peswch, ochr yn ochr â therapïau sy’n  
benodol i glefydau. 

At beswch, efallai  bydd eich meddyg yn trin problemau sy’n ei waethygu, fel dŵr poeth neu drwyn llawn.

Cofiwch ddweud wrth eich meddyg os oes gennych symptomau adlif gastro-oesoffagaidd fel dŵr poeth 
neu flas sur yng nghefn eich ceg. Mae rhywfaint o dystiolaeth y gall hyn waethygu unrhyw lid a ffibrosis,  
a gwaethygu peswch hefyd. 

Gall bod yn fyr eich gwynt gael effaith ddifrifol ar eich bywyd o ddydd i ddydd. Gall fod yn brofiad ofnus 
i chi hefyd. Mae adsefydlu yn driniaeth bwysig i’ch helpu chi ymdopi gyda bod yn fyr eich gwynt.

Cymorth i roi’r gorau i ysmygu
Os ydych chi’n ysmygu, mae’n bwysig iawn i chi roi’r gorau iddi. Mae gan y GIG 
wasanaeth rhoi’r gorau i ysmygu sy’n rhad ac am ddim – gofynnwch i’ch meddyg neu 
ewch ar nhs.uk/smokefree
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Adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint

Mae rhaglen adsefydlu i gleifion yr ysgyfaint yn golygu: 

• rhaglen ymarfer corff unigryw i bobl sydd â chyflyrau ar eu hysgyfaint

• cyngor a gwybodaeth ar ofalu am eich hun a’ch ysgyfaint, rheoli eich  
cyflwr ac ymdopi gyda theimlo’n fyr eich gwynt 

Mae’r rhaglen dan arweiniad gweithiwr proffesiynol, ffisiotherapydd fel arfer. Gall nyrsys, therapyddion 
galwedigaethol, seicolegwyr a dietegwyr gyfrannu hefyd. Bwriad y rhaglen yw rhoi cymorth a chysur i chi, 
a helpu’ch cyflwr. Efallai y gwelwch eich bod yn gallu cerdded yn bellach, yn teimlo’n llai byr eich gwynt,  
a bod eich agwedd chi’n fwy positif ar y cyfan. Darllenwch fwy ar blf.org.uk/exercising

Ffyrdd i helpu chi anadlu
Gyda ffibrosis yr ysgyfaint, efallai eich bod chi’n dueddol o anadlu’n gyflym ac 
yn fas iawn – gyda’ch gwynt yn eich dwrn. Gallwch ddefnyddio technegau a dal 
eich corff mewn ffordd neilltuol i helpu chi reoli ac arafu eich anadlu. Gallwch eu 
defnyddio hefyd i osgoi colli’ch gwynt ormod wrth wneud rhywbeth, a’ch helpu 
chi ddod at eich hun pan fyddwch chi wedi colli’ch gwynt. 

Siaradwch efo’ch ffisiotherapydd neu nyrs anadlu i weld beth sy’n gweithio i 
chi. Rhowch gynnig ar wahanol dechnegau anadlu i weld beth sy’n gweithio, 
ac ymarfer y rhai sy’n helpu. Rydym ni’n seilio ein hawgrymiadau ar yr hyn mae 
ffisiotherapyddion yn gweld sy’n gweithio, oherwydd ychydig o waith ymchwil 
sydd wedi’i wneud gyda phobl sy’n  byw efo ffibrosis yr ysgyfaint. 

Ystumiau anadlu

Daliwch eich corff fel hyn i ymarfer sut i reoli eich anadlu, neu gael eich anadl yn ôl. 

Safle 1 Safle 2 Safle 3

Eistedd mewn  
cadair galed
Os nad oes breichiau ar 
eich cadair, rhowch eich 
breichiau chi i orffwys 
ar eich cluniau.  
Gadewch i’ch 
arddyrnau  
a’ch dwylo  
fod yn llipa.

Sefyll gan bwyso am  
yn ôl neu i’r ochr
Rhowch eich traed ychydig ar 
wahân, ryw droedfedd neu  
30cm oddi wrth y wal.  
Ymlaciwch eich dwylo  
wrth eich ochr. Os yw’n  
well gennych chi,  
rhowch eich dwylo  
neu eich bodiau i  
orffwys ar fand eich  
trowsus neu felt,  
neu ar draws strap  
ysgwydd eich  
bag llaw.

Gorwedd yn uchel ar eich ochr
Gorweddwch ar eich ochr gyda 
chlustogau o dan eich pen a’ch 
ysgwyddau. Gofalwch fod y glustog 
uchaf yn cynnal eich gwddw. 
Plygwch eich pengliniau, eich cluniau 
a’ch coes uchaf ychydig.

Daliwch wyntyll 
yn eich llaw 

wrth eich 
wyneb os yw 
hyn yn helpu 

chi deimlo’n llai 
allan o wynt. 

Cyngor
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Cewch fwy o fanylion yn y taflenni gwybodaeth i gleifion - Association of Chartered Physiotherapists in  
Respiratory Care at www.acprc.uk/publications.

Rheoli eich anadlu gan ddefnyddio eich diaffram

Mae rheoli eich anadlu yn golygu anadlu’n bwyllog, heb fawr o ymdrech. Gwnaiff hyn helpu  
pan fyddwch chi’n fyr eich gwynt neu’n teimlo’n bryderus. Defnyddir y math hwn o anadlu  
wrth wneud ioga.

Defnyddiwch y dechneg anadlu hon ochr yn ochr ag unrhyw un o’r technegau ar  
y tudalennau nesaf.

Rydych chi’n defnyddio eich diaffram – ymbarél fawr o gyhyr o dan eich ysgyfaint, ar waelod cawell yr 
asennau. Mae’n cyfangu wrth i chi anadlu, gan felly dynnu’r ysgyfaint i lawr, ei ymestyn a’i ehangu. 

I ddod i’r arfer â hyn, mae’n  help ymarfer pan rydych chi’n eistedd, yn ymlacio, a heb golli eich gwynt.  
Yna, fyddwch chi’n gallu defnyddio’r dechneg pan fyddwch chi wedi colli eich gwynt, neu i helpu chi 
beidio â bod mor fyr eich gwynt pan fyddwch chi wrthi’n gwneud rhywbeth. 

Eisteddwch yn gyfforddus, gan gynnal eich breichiau (safle 1). Gadewch i’ch ysgwyddau a’ch corff  
ymlacio a bod yn llipa.

• Rhowch un law ar eich brest ac un ar eich abdomen (bol) 

• Caewch eich llygaid i’ch helpu chi ymlacio a chanolbwyntio ar eich anadlu 

• Yn araf, anadlwch i mewn drwy eich trwyn, gyda’ch ceg ar gau. Os byddwch chi wedi ymlacio,  
bydd yr aer yn cyrraedd yn isel yn eich ysgyfaint. Fe deimlwch eich abdomen yn codi – ac yn  
symud allan yn erbyn eich llaw. Ni fydd y llaw ar eich frest yn symud fawr ddim.

• Anadlwch allan drwy eich ceg, naill ai fel ochenaid gan grychu eich gwefusau. Bydd eich  
abdomen yn disgyn yn araf deg. Dychmygwch fod yr holl densiwn yn eich corff yn gadael  
wrth i chi adael yr aer allan.

• Peidiwch â gwneud fawr o ymdrech, a cheisiwch anadlu’n araf, yn rhwydd gan ymlacio.  
Gyda phob anadl allan, ceisiwch ymlacio a llonyddu. Ceisiwch anadlu’n arafach bob yn dipyn.

Ceisiwch ddal eich corff yn y ffyrdd a ddangosir ar y dudalen flaenorol er mwyn ymarfer sut i reoli eich 
anadlu, neu i’ch helpu chi gael eich gwynt  yn ôl pan fyddwch chi’n colli’ch gwynt. Gyda chymorth eich 
ffisiotherapydd, gallwch weld beth sy’n gweithio orau i chi.

Technegau anadlu

Anadlu’n ddyfn ac ymlacio 
– sy’n ddefnyddiol iawn pan 
fyddwch chi’n actif. Gwnewch 
hyn pan fyddwch chi’n dechrau 
gwneud rhywbeth sy’n gwneud 
i chi golli eich gwynt, fel cerdded 
neu wneud y gwely.

Sut ydw i’n gwneud hyn?
Pan fyddwch chi’n dechrau gwneud ymdrech, ceisiwch anadlu 
yn arafach ac anadlu’n ddyfnach. Anadlwch i mewn drwy eich 
trwyn os allwch chi. Defnyddiwch y dechneg hon gyda’r dechneg 
chwythu wrth fynd a’r dechneg crychu gwefusau, os yw hynny’n 
helpu.
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Chwythu wrth fynd – 
helpu i wneud tasgau a 
gweithgareddau yn haws. 
Gwnewch hyn tra fyddwch chi’n 
gwneud rhywbeth sy’n gwneud 
i chi golli eich gwynt. Gallwch 
ei ddefnyddio gyda’r dechneg 
anadlu drwy grychu gwefusau. 

Sut ydw i’n gwneud hyn?
Anadlwch i mewn cyn i chi wneud yr ymdrech. Yna anadlwch  
allan tra fyddwch chi’n gwneud yr ymdrech. Er enghraifft, wrth 
gamu ar y grisiau neu sefyll, anadlwch cyn sefyll, ac yna chwythu 
allan wrth i chi gamu neu sefyll. Ceisiwch grychu eich gwefusau 
wrth i chi anadlu allan.

Anadlu’n bwyllog – sy’n 
ddefnyddiol pan fyddwch chi’n 
actif, er enghraifft, wrth gerdded 
neu ddringo’r grisiau. Rydych 
chi’n amseru eich camau gyda’ch 
anadlu. Gallwch ddefnyddio’r 
dechneg hon gyda’r dechneg 
crychu gwefusau a’r dechneg 
chwythu wrth fynd.  

Sut ydw i’n gwneud hyn?
Cyfrwch i’ch hun wrth i chi gerdded (neu symud). Er enghraifft, 
anadlwch i mewn am un cam a naill ai cymrwch un neu ddau  
gam wrth i chi anadlu allan. 

Gallwch gymryd mwy o gamau wrth i chi anadlu i mewn neu wrth 
i chi anadlu allan, os yw hynny’n teimlo’n well i chi. Bydd y nifer 
iawn yn dibynnu arnoch chi. Mae’n werth rhoi cynnig ar wahanol 
gyfuniadau i ddod o hyd i’r un gorau i chi – er enghraifft, un cam i 
mewn, dau gam allan, neu ddau gam i mewn, tri cham allan.

Anadlu drwy grychu gwefusau 
– gallwch wneud hyn ar unrhyw 
adeg i’ch helpu chi reoli eich 
anadlu.

Sut ydw i’n gwneud hyn?
Anadlwch i mewn yn ysgafn drwy eich trwyn, yna crychwch eich 
gwefusau fel petaech chi am chwythu cannwyll. Chwythwch allan 
gyda’ch gwefusau fel hyn. Dychmygwch chwythu cannwyll wrth i 
chi anadlu allan. Chwythwch allan gyhyd ag sy’n gyfforddus i chi – 
peidiwch â gorfodi eich ysgyfaint i wagio.

Cewch fwy o fanylion yn y taflenni gwybodaeth i gleifion - Association of Chartered Physiotherapists in 
Respiratory Care at www.acprc.uk/publications.

Ocsigen
Os bydd eich cyflwr yn gwaethygu, gall lefel yr ocsigen yn eich gwaed ddisgyn gan wneud i chi deimlo’n 
fyrrach eich gwynt. Os bydd hyn yn digwydd, bydd eich meddyg yn trefnu i chi gael asesiad am therapi 
ocsigen, sydd yn rhad ac am ddim gan y GIG. 

Efallai y cewch silindr ocsigen symudol i’w ddefnyddio pan fyddwch chi’n cerdded, neu gael gosod 
crynhöwr ocsigen yn eich cartref. Mae’r crynhöwr yn tynnu aer arferol o’r ystafell a’i droi’n ocsigen pur 
cyn i chi ei anadlu i mewn. Mae’r peiriant yn sownd wrth diwb o gwmpas y tŷ, felly nid oes rhaid i chi aros 
mewn un ystafell.

Bydd angen i rai pobl sydd â ffibrosis yr ysgyfaint gael ocsigen ychwanegol pan fyddant 
yn symud o gwmpas, ac weithiau, yn nes mlaen, pan fyddan nhw’n gorffwys hefyd. 

Bydd eich presgripsiwn ocsigen yn cael ei wneud yn arbennig ar eich cyfer chi. Cewch 
wybod sut i addasu llif yr ocsigen yn dibynnu ar ba mor actif yr ydych chi.

Darllenwch fwy am therapi ocsigen ar blf.org.uk/oxygen neu ffoniwch ein llinell gymorth.
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Mae risg sylweddol mewn cael trawsblaniad. Yn ôl gwaith ymchwil diweddar, mae’r 
gyfradd oroesi* flwyddyn ar ôl cael trawsblaniad ysgyfaint yn 79%, ac yn 53% ar ôl pum 
mlynedd. Mae’r gyfradd oroesi ar ôl deg mlynedd yn 33%. 

*Mae cyfradd oroesi yn golygu canran y bobl sy’n goroesi ar ôl cael llawdriniaeth i drawsblannu ysgyfaint.

Trawsblaniad ysgyfaint
Bydd trawsblaniad yn opsiwn i ychydig iawn o bobl os bydd y ffibrosis yn datblygu ac yn methu cael ei 
reoli gan driniaeth. Anaml y bydd hyn yn digwydd – dim ond 175 trawsblaniad a wnaed yn y DU yn 2011-
12. Nid oedd y rhain i gyd ar bobl â ffibrosis yr ysgyfaint.

A fyddech chi’n cael eich ystyried am drawsblaniad? Mae hynny’n dibynnu ar ffactorau sy’n dylanwadu 
ar eich siawns o gael canlyniad llwyddiannus, fel eich iechyd yn gyffredinol, cyflyrau meddygol eraill a 
mynegai mas y corff. Nid oes cyfyngiad oedran, ond fel arfer, mae’n anghyffredin derbyn pobl sydd fawr 
hŷn na 65 oed. Yn anffodus, nid oes digon o roddwyr ysgyfaint ar gael i gwrdd â’r gofyn. 

Os hoffech gael gwybod mwy am yr opsiwn hwn, a bod eich meddyg yn credu eich bod chi’n addas, 
cewch eich cyfeirio at uned drawsblannu. 

Gofal lliniarol
Dylai eich meddyg, nyrs neu ffisiotherapydd hefyd siarad efo chi am ofal lliniarol neu reoli symptomau, 
neu eich anfon i weld arbenigwr mewn gofal lliniarol. Bwriad y math hwn o ofal yw gwella ansawdd eich 
bywyd chi, a bywyd y bobl sy’n agos atoch chi. Mae’n cynnwys rheoli poen a symptomau eraill, all fod yn 
gysylltiedig, fel diffyg anadl, blinder a phryder. 

Mae ffibrosis yr ysgyfaint yn tueddu i ddatblygu’n raddol ac efallai y byddwch chi’n colli eich gwynt mwy 
a mwy. Os ydych chi’n cael trafferth anadlu, hyd yn oed wrth orffwys, efallai bydd eich meddyg yn rhoi 
tawelydd neu forffin i chi. Efallai mai fel poen laddwyr neu dabledi cysgu yr ydych chi’n eu hadnabod, 
ond gall y meddyginiaethau hyn hefyd helpu gyda symptomau teimlo’n fyr eich gwynt wrth i ffibrosis yr 
ysgyfaint ddatblygu. Efallai bydd angen i chi gael ocsigen drwy’r amser hefyd. 

Gofalu am eich hun
Os yw’r cyflwr arnoch chi, gallwch wneud cryn dipyn o bethau i ofalu am eich hun drwy gadw’n iach. 
Mae’n naturiol i chi deimlo’n flinedig iawn, a gall problemau iechyd oedd unwaith yn fach droi’n ddifrifol. 
Dilynwch ein cyngor i aros yn gryf, lleihau eich risg o gymhlethdodau a’ch helpu i deimlo’n well yn 
gyffredinol: 

• Cael brechiad ffliw pob blwyddyn. Osgoi bod efo pobl sydd ag annwyd. 

• Gofyn i’ch nyrs am frechiad niwmococol i’ch amddiffyn rhag niwmonia a llawer o heintiau eraill.  

• Cadw mor heini ag y gallwch chi. Y cyngor yw ymarfer 150 munud yr wythnos. Darllenwch fwy ar  
blf.org.uk/exercising

• Bwyta diet iach a chytbwys. Mae’n syniad da gofyn am gael gweld dietegydd, i roi cyngor personol i 
chi 
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Cysylltwch â ni er mwyn 
darganfod cymorth yn agos i chi.

Llinell gymorth: 03000 030 555

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-5yh

Ni fydd galw ein llinell gymorth fyth 
yn costio mwy na galwad lleol ac mae’r 
galwad fel arfer yn rhad ac am ddim,  
hyd yn oed ar ffôn symudol.

helpline@blf.org.uk blf.org.uk

Emosiynau a mwynhau bywyd
Yn ogystal â gofalu am eich corff, mae’n bwysig i chi ofalu am eich iechyd meddyliol. Gyda chyflwr difrifol 
fel ffibrosis yr ysgyfaint, mae’n gyffredin i chi gael helyntion emosiynol hefyd. Bydd eich meddyg neu nyrs 
yn deall os ydych chi’n teimlo’n isel, a gallant helpu. 

Mae’n bwysig eich bod chi’n dal i fwynhau bywyd a gallwn ni fod wrth law gyda chyngor ymarferol ar 
gadw’n actif. Gallwn hefyd eich rhoi chi mewn cysylltiad â’ch grŵp Breathe Easy lleol neu grŵp cymorth 
ffibrosis yr ysgyfaint. Edrychwch ar blf.org.uk/BreatheEasy neu ffoniwch ein llinell gymorth.

“Mae’r grŵp wedi bod yn hynod gefnogol i’n teulu ni, wrth i ni ddysgu a deall mwy, a 
dod i gyfarfod a mwynhau cwmni pobl eraill sydd â’r un cyflwr a’u gofalwyr. Mae angen y 
grŵp arnom ni.” 
Aelod o grŵp cymorth ffibrosis yr ysgyfaint Worthing

 


