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Mynd ar wyliau efo cyflwr ar yr ysgyfaint  
Am y llyfryn hwn  

Mae pawb yn edrych ymlaen at gael mynd ar wyliau a chael anghofio am fywyd o 
ddydd i ddydd. Os ydych chi’n byw efo cyflwr ar yr ysgyfaint, neu’n gofalu am rywun 
sydd â chyflwr, bydd angen ‘chydig mwy o waith cynllunio.  

Rydym ni wedi rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd i ofalu y cewch chi wyliau dymunol. 
Mae’r llyfryn yn awgrymu pethau i chi eu hystyried cyn trefnu gwyliau yn y wlad hon 
neu dramor. Rydym hefyd yn awgrymu pethau i chi siarad amdanynt efo’ch gweithiwr 
iechyd proffesiynol wrth i chi feddwl am fynd ar eich gwyliau, yn enwedig os ydych 
chi’n meddwl am hedfan neu’n cael therapi ocsigen. Rydym hefyd yn awgrymu rhagor 
o lefydd i chi gael gwybodaeth.   

Mae’r ymgynghorwyr a’r nyrsys arbenigol ar ein llinell gymorth yno i ateb eich 
cwestiynau.  

Mwynhewch eich gwyliau! 
 

Sut ydw i’n gwybod os ga’ i deithio?  

Fel arfer, nid yw mynd ar wyliau yn y wlad hon yn destun gormod o broblemau i 
rywun sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint. Os ydych chi’n defnyddio ocsigen, mae’n weddol 
hawdd trefnu i offer ocsigen gael ei ddanfon i unrhyw ran o’r wlad. Chi sy’n gwybod 
sut fyddech chi’n ymdopi efo taith hir yn y car i Gernyw, neu daith ar fws i Blackpool.  

Ond, mae teithio dramor yn golygu bod angen meddwl am bethau ychwanegol, yn 
enwedig os ydych chi’n hedfan. Ac, os ydych chi’n defnyddio ocsigen, bydd angen i 
chi hefyd gynllunio o flaen llaw i ofalu bod yr ocsigen yno mewn da bryd.   

Cofiwch siarad efo’ch meddyg neu’ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i ofyn os 
ydych chi’n ddigon ffit i deithio - efallai byddant eisiau gwneud rhagor o brofion.  
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“Rydym wedi cael gwyliau bendigedig am bron i dair wythnos - am hyfryd. Mae 
fy ngŵr wedi bod yn teimlo’n dda ac wedi cerdded mwy yn ystod yn y gwyliau na 
mae o wedi drwy’r flwyddyn.” Tracey 

 

Ble ga’ i fynd ar wyliau? 

Mae’r byd o’ch blaen chi. Ond dylech feddwl am y pethau hyn cyn i chi deithio:  

• Hinsawdd: hinsawdd cynhesach sy’n well gan lawer o bobl sydd â chyflwr ar eu 
hysgyfaint, ble mae’r aer yn hallt, wrth ymyl Môr y Canoldir er enghraifft.  Mae 
lefelau ocsigen isel ar uchderau uwch, fel yn y mynyddoedd, yn gallu gwneud 
trafferthion anadlu yn waeth.  

• Tymheredd: gall tywydd rhy boeth neu rhy oer effeithio ar eich diffyg anadl, 
ac achosi i chi gael pwl o’ch cyflwr. 

• Tir: os ydych chi’n mynd ar wyliau i rywle gwastad neu fynyddig, gallai hyn 
effeithio ar eich gallu i symud o gwmpas yn gyfforddus.  

• Cludiant: y mathau o gludiant sydd ar gael ble rydych chi’n mynd ar wyliau.  
• A oes gennych chi unrhyw anghenion arbennig, fel triniaeth ocsigen neu 

fynediad cadair olwyn 

 
Bocs 
 
Ar wefan Cymdeithas Asiantaethau Teithio Prydain [The Association of British 
Travel Agents (ABTA)], mae arweiniad defnyddiol ar gynllunio gwyliau. Ewch ar 
www.abta.com/go-travel  
  

 
Cyngor ar fynd ar wyliau  

• Cynlluniwch o flaen llaw: wrth adael pethau tan y funud olaf, mae peryg i chi 
anghofio rhywbeth hollbwysig. Meddyliwch: pa mor bell allwch chi gerdded? 
Faint o risiau allwch chi eu dringo? A fydd y toiledau yn hwylus? Pa gludiant 
allwch chi ei ddefnyddio?  

• Byddwch yn realistig: efallai na fydd llefydd yr oeddech chi’n eu hoffi o’r blaen 
yn addas rŵan. Dewiswch rywle y gallwch chi, a’ch gofalwr, ymdopi â fo yn 
gorfforol.  

• Chwiliwch am y fargen orau: mae gan wahanol gwmnïau yswiriant wahanol 
bolisïau i bobl sydd â chyflyrau ar yr ysgyfaint, felly chwiliwch am yr un gorau i 
chi. Mae llawer o asiantaethau teithio yn cynnig gwyliau i bobl sydd â gofynion 
arbennig.  
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• Gofynnwch gwestiynau: mae cwmnïau teithio wedi arfer delio gyda gofynion 
arbennig. Dylent allu ateb eich cwestiynau a’ch pryderon. Gallwch hefyd holi 
pobl eraill sy’n mynd ar eu gwyliau, a hynny ar lawer o wefannau a’n cymuned 
ni ar y we www.blf.org.uk/forum.  

 

Cynllunio eich gwyliau  

Gwyliau yn y DU 

Fel arfer, mae gwyliau yn y DU dipyn symlach na theithio dramor, yn enwedig os na 
fuoch chi erioed o’r blaen yn y wlad yr ydych chi’n bwriadu ymweld â hi. Mae’r 
cyfleusterau mewn gwestai, parciau carafanio a llefydd eraill yn y wlad yma yn 
tueddu i fod yn debyg ar draws y wlad, a fe fyddwch chi’n gwybod yn well beth i’w 
ddisgwyl.  

Er hynny, cofiwch feddwl am bethau sy’n bwysig i chi wrth ddewis lle i aros. Er 
enghraifft:  

• Ydach chi’n cael trafferth symud, neu’n colli eich anadl: a oes lifftiau neu 
rampiau sy’n golygu bod y lle aros yn hwylus i chi? 

• A yw’n hawdd mynd yno – a oes bws yn pasio? A yw ar lôn serth?  
• Os ydych chi’n defnyddio ocsigen, a wnaiff y lle aros adael i chi ddefnyddio 

ocsigen? Peidiwch â chymryd yn ganiataol y gwnaiff pawb.  

 

Sut ydw i’n dewis fy lle aros? 

Mae’r Cynllun Hygyrchedd Cenedlaethol (NAS) yn gadael i ddarparwyr twristiaeth 
hyrwyddo’r cyfleusterau sydd ganddynt i westeion anabl ac ymwelwyr hŷn. Mae’n 
rhoi sgôr i lefydd aros yn erbyn pedwar categori symudedd, ac anrhydedd 
eithriadol:  

• Categori un – addas i bobl sy’n gallu dringo set o risiau, efo rhagor o bethau 
wedi’u gosod i helpu efo cydbwysedd.   

• Categori dau – addas i rywun sydd eisiau cadair olwyn am rywfaint o’r 
amser, ond sy’n gallu ymdopi efo tair gris ar y mwyaf.  

• Categori tri – addas i bobl sy’n dibynnu ar gadair olwyn ond sy’n gallu symud 
heb gymorth o’r gadair olwyn i sedd.  

• Categori pedwar – addas i rywun sy’n dibynnu ar ddefnyddio cadair olwyn 
wrth eistedd, ond sydd eisiau cymorth gan ofalwr neu declyn codi 
mecanyddol i symud.  
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• Mynediad eithriadol - ateb gofynion defnyddwyr cadair olwyn annibynnol 
neu ddefnyddwyr cadair olwyn gyda chymorth, a hefyd yn ateb gofynion 
mwy beichus. 

Mae gan bob categori ei logo ei hun, ac mae’r darparwyr llety sydd wedi cael eu 
hasesu yn dangos y logo hwn. Gallwch gael mwy o wybodaeth am y cynllun 
hygyrchedd [NAS] ar wefan Tourism for All www.tourismforall.org.uk   

 

Sut ydw i’n cyrraedd yno? 

Bws 

Mae llawer o gwmnïau bysiau yn ceisio gwneud eu bysiau yn addas i bobl sydd ag 
anableddau.  

Mae llawer o fysiau National Express bellach yn gallu mynd â lefel y bws yn is at y 
llawr, sy’n ei gwneud hi’n haws i chi fynd ar y bws, ac oddi arno. Fe wnaiff gyrwyr 
a staff yr orsaf lwytho eich bagiau ar y bws, a’u dadlwytho, os yw eitemau yn 
pwyso llai na 20kg. Mae’r rhan fwyaf o gyfleusterau toiled ar fysiau bellach ar yr un 
lefel â’r lle eistedd. Pan fyddwch chi’n cadw sedd ar y  bws, cofiwch ddweud am 
eich gofynion bryd hynny, er mwyn i chi gael cymorth i fynd oddi ar y bws ac efo 
plygu cadair olwyn. 

Efallai na fydd gan gwmnïau bysiau llai y cyfleusterau sydd eu hangen arnoch chi. 
Ffoniwch nhw o flaen llaw a gofyn am y drefn o fynd ar y bws, ac oddi arno, y 
toiledau ar y bws ac a fyddwch chi’n gallu mynd ag ocsigen efo chi a’i ddefnyddio.  

Trenau 

Ystyried teithio ar drên? Yna darllenwch y daflen Rail travel made easy, sydd ar 
gael o’r rhan fwyaf o orsafoedd rheilffordd ble mae staff yn gweithio, neu ar y we 
ar www.disabledpersons-railcard.co.uk. Fel arall, ffoniwch National Rail Enquiries 
ar 08457 48 49 50. Fel hyn, cewch wybod pa wasanaeth y gallwch ddisgwyl ei gael, 
ar y lleiaf, ar rwydwaith rheilffordd Prydain.  

Mae gan wahanol gwmnïau trên wahanol bolisïau o ran pobl sydd ag anableddau, 
felly cynlluniwch eich siwrne o flaen llaw i wybod pa gwmnïau trên sydd eu hangen 
arnoch chi. Mae pob cwmni yn cynnig help i’w cwsmeriaid os ydych chi’n gofyn o 
flaen llaw. Ewch ar  www.disability-onboard.co.uk am fanylion y gwasanaethau 
helpu teithwyr sydd gan gwmnïau trên, a sut i ofyn amdanynt. Cewch hefyd gyngor 
ar deithio ar drenau, gan gynnwys gwybodaeth fanwl ar gynllun a hygyrchedd pob 
gorsaf drên.  
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Pan fyddwch chi’n cysylltu â chwmni trên, dywedwch ble a phryd rydych chi eisiau 
teithio; eich anabledd a sut rydych chi’n bwriadu cyrraedd a gadael yr orsaf; a 
fyddwch chi’n teithio eich hun, efo rhywun arall neu grŵp, ac a fyddwch angen 
cadair olwyn. Os nad ydych chi’n gwybod efo pa gwmni i gysylltu, ffoniwch 
National Rail Enquiries ar 08457 48 49 50.  

Mae Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl yn ddilys am 12 mis ac yn torri traean oddi ar 
bris ystod o docynnau trên. Efallai fod gennych chi hawl i gael cerdyn, a gallwch 
ofyn i’ch gorsaf leol am ffurflen. Ewch ar www.disabledpersons-railcard.co.uk neu 
ffonio 08457 48 49 50 am fwy o wybodaeth. 

 
Cysylltiadau defnyddiol  
 
Disabled Persons’ Railcard 
08457 48 49 50 
www.disabled-persons-railcard.co.uk 
 
National Rail Enquiries 
08457 48 49 50 
 
Manylion cymorth i deithwyr  
www.disability-onboard.co.uk  
 

 

Fferïau 

Os ydych chi’n penderfynu ymweld ag un o ynysoedd y DU, neu deithio i Ogledd 
Iwerddon, efallai mai efo fferi yr ewch chi. Mae gan lawer o gwmnïau fferi lifftiau, 
toiledau a chyfleusterau cadair olwyn a gall rhai ddarparu cadair olwyn yn adeilad 
y porthladd. Mae rhai yn cynnig caban arbennig i bobl anabl, neu’n cynnig 
gostyngiad ar y pris. Gofynnwch cyn i chi dalu, yn enwedig os mae angen ocsigen 
arnoch chi. Cofiwch ofyn am ragor o gymorth gan y criw cyn i chi deithio.  

 

Gwersylla a charafanio  

Os ydych chi’n bwriadu mynd i wersylla neu garafanio, edrychwch ar drefniadau 
mynediad i’r safleoedd. Mae gan y Clwb Gwersylla a Charafanio dair lefel 
hygyrchedd, sef:  

• Dim cyfleusterau hygyrch 
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• Hygyrch i’r rheiny sy’n gallu symud  ychydig, ond nid i gadeiriau olwyn 
• Cwbl hygyrch gan gynnwys blociau cawod a chyfleusterau.  

Mae rhestr o feysydd pebyll yn y DU ar www.lovecamping.co.uk neu ffoniwch 0845 
527 3362. 

Am restr o gwmnïau sy’n gwerthu cartrefi modur sydd wedi’u haddasu, neu sy’n 
gallu addasu cerbydau, edrychwch ar www.campingandcaravanningclub.co.uk  

 

Gwyliau 

Cred llawer o bobl sydd â chyflwr ar eu hysgyfaint na allant deithio tramor, ond nid 
felly mohoni. Fel yn y DU, mae pecynnau gwyliau yn amrywio, felly chwiliwch am y 
fargen orau. Gofynnwch i’ch meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol a ydych 
chi’n ddigon da i deithio cyn penderfynu ble i fynd, a chofiwch wirio a chynllunio 
eich trefniadau o flaen llaw.  

Sut ydw i’n mynd yno? 

Ar fferi  

Mae gan lawer o gwmnïau fferi lifftiau, toiledau a chyfleusterau eraill i bobl sydd 
ag anableddau. Gallant hefyd roi blaenoriaeth i lwytho cerbydau a rhoi llefydd 
parcio arbennig i gerbydau sy’n cario teithwyr anabl.  

Ar drên  

Mae trenau Eurostar yn addas i deithwyr sydd â gofynion neilltuol. Mae posib mynd 
â chadair olwyn ar rai cerbydau trên, a defnyddio ocsigen ynddynt. Os ydych chi’n 
teithio ymhellach o fewn Ewrop, holwch y cwmni trên perthnasol yn Ewrop am eu 
polisi ar deithio efo ocsigen.  

Mewn car  

Holwch eich cwmni yswiriant a oes angen cerdyn gwyrdd – dogfen sy’n gwneud hi’n 
haws i gerbydau symud yn rhydd ar draws ffiniau gwledydd tramor.   

Yn y DU, mae Bathodynnau Glas yn gadael i yrwyr ceir sy’n cario teithwyr efo 
problemau symud difrifol, barcio yn agos at ble mae nhw angen mynd. Mae 
Bathodynnau Glas yn cael eu cydnabod ar draws yr Undeb Ewropeaidd, felly 
gallwch fanteisio ar gonsesiynau parcio pob gwlad. Darllenwch fwy ar 
www.gov.uk/where-registered-disabled-drivers-can-park  
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Cyngor Margaret: 
“Peidiwch â rhoi’r gorau iddi. Codwch y ffôn a siarad!” 
 
Mae Margaret yn mwynhau morio o gwmpas y byd. Dros y blynyddoedd, mae hi 
wedi gweld 
 
Ynysoedd y Caribî, India’r Gorllewin a’r Canoldir oddi ar fwrdd llong fordeithio. 
Mae gan Margaret glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint [COPD] ac yn defnyddio 
ocsigen symudol. Mae mynd â’i sgwter yn ei helpu hi i weld llefydd fel Fenis, 
Dubrovnik ac Agadir. 
 
Yn fuan yn 2014, cafodd Margaret wybod fod ganddi ganser ar yr ysgyfaint. Ar ôl 
cael triniaeth radiotherapi, dywedodd feddyg ymgynghorol y frest ac oncolegydd 
wrthi y byddai hi’n cael teithio, a gwnaed nodyn o hyn yn ei chofnodion 
meddygol.  
 
Pan drefnodd hi fordaith i Norwy a Gwlad yr Iâ, ffoniodd hi’r cwmni yswiriant a 
awgrymodd y cwmni mordeithio iddi hi. Cafodd ei gwrthod. Ond daliodd 
Margaret ati, a gofynnodd y cwmni i frocer gwahanol: “Wedyn cefais bris o 
£2,797.27. Pam 27c?! Ar ôl chwerthin fel ffŵl, ffoniais gwmni yswiriant yr 
awgrymodd yr oncolegydd i mi. Cefais yswiriant ganddynt am ffracsiwn o’r pris 
yna”.   
 
Roedd y cwmni yn rhoi yswiriant i Margaret a’i gŵr. Roedd yn gadael iddo aros 
efo hi petai hi’n cael ei tharo’n wael ac angen mynd i’r ysbyty yn unrhyw le yn 
ystod ei gwyliau. 
 
Mae Margaret yn awgrymu i chi ddal ati a gofyn am gael siarad efo rheolwr am 
eich amgylchiadau personol wrth chwilio am yswiriant. Mae hi wedi arfer cael ei 
gwrthod i ddechrau, ond mae hi wastad yn cael pris da yn y pendraw. 
  

 

Rhestr wirio 

Rhowch dic neu groes yn y bocs yn erbyn pob un 

Cyn talu  

• Gofynnwch i’ch meddyg neu weithiwr iechyd proffesiynol a ydych chi’n 
ddigon da i deithio. 
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• Ydi’r lle sydd gennych dan sylw yn addas i chi? Meddyliwch am y tirwedd, 
mynediad a chost yswiriant teithio.  

• Ymchwiliwch i gostau yswiriant teithio. Cofiwch ddweud wrth eich cwmni 
yswiriant teithio am yr holl gyflyrau meddygol sydd gennych. 

• Os ydych chi’n bwriadu teithio ar fws neu fferi, gofynnwch am y 
cyfleusterau sydd arnynt. 

• Os ydych chi’n bwriadu hedfan, gofynnwch ba wybodaeth mae’r cwmni 
hedfan ei hangen i gadarnhau eich bod chi’n ffit i hedfan. 

Os oes angen ocsigen arnoch chi 

• Gofynnwch i’ch cyflenwr sut allwch chi gael ocsigen ar eich gwyliau.  
• Os ydych chi’n bwriadu hedfan, gofynnwch am bolisi’r cwmni hedfan rydych 

chi’n bwriadu ei ddefnyddio. 
• Ewch â’ch cerdyn rhybudd ocsigen efo chi.  

Cyn i chi deithio 

• Cynlluniwch eich taith o ddrws i ddrws. Meddyliwch ba mor bell fydd rhaid i 
chi gerdded heb gymorth, sawl gwaith fydd rhaid i chi stopio a sut fynediad 
sydd yno i bobl anabl. Mae’r AA a’r RAC yn cynnig gwasanaethau i gynllunio 
eich taith ar y we, yn rhad ac am ddim. 

• Gofalwch y bydd gennych ddigon o’ch meddyginiaeth reolaidd i bara dros 
eich gwyliau, gan gynnwys rhagor rhag ofn i chi gael eich dal yn ôl. 

• Trefnwch wrthfiotigau mewn argyfwng, os bydd eu hangen nhw arnoch chi. 
• Gwnewch restr o’ch meddyginiaeth, gan gynnwys meddyginiaeth mewn 

argyfwng, rhag ofn y bydd angen mwy arnoch yn  ystod eich gwyliau neu 
angen eu dangos i feddyg os fyddwch chi’n cael eich taro’n wael.  

• Anfonwch unrhyw ddogfennau ffitrwydd i deithio at eich darparwr teithio. 
• Trefnwch unrhyw gymorth teithio, fel cymorth i fynd drwy’r maes awyr neu 

ar y trên. 
• Meddyliwch am unrhyw alergeddau sydd gennych, e.e. plu, a gofynnwch i’r 

llety am ddillad gwely hypoalergenaidd.  

 

Yn ystod eich gwyliau: 

• Pan gyrhaeddwch, gofynnwch ble mae’r adeilad meddygol agosaf a’i oriau 
agor 

• Ewch ag amryw o gopïau o restr o’ch meddyginiaethau efo chi, eich 
llythyrau meddygol a’ch cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd [EHIC], os 
ydych chi yn Ewrop. Os mai dramor ydych chi, cadwch eich dogfennau 
teithio yswiriant rhywle diogel.  
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• Cadwch restr o rifau ffôn cyswllt mewn argyfwng efo chi, gan gynnwys rhif 
ffôn eich meddyg. 

• Os byddwch chi’n dechrau teimlo’n wael, gofynnwch am gyngor meddygol ar 
unwaith. Os ydych chi dramor, gofynnwch os ydi’r feddyginiaeth a roddir i 
chi yn cael ei chaniatáu yn ôl yn y DU.  

 

Hedfan efo cyflwr ar yr ysgyfaint  

Nid yw cyflwr ar yr ysgyfaint o angenrheidrwydd yn eich atal chi rhag hedfan. 
Trafodwch unrhyw gynlluniau sydd gennych i hedfan efo’ch meddyg. Mae’r rhan 
fwyaf o bobl sydd â chyflwr ar yr ysgyfaint yn gallu teithio ar awyren, hyd yn oed 
os ydynt yn defnyddio ocsigen. Os ydych chi’n defnyddio therapi ocsigen, dylech 
ofyn i’ch meddyg rhag ofn fydd angen rhagor o ocsigen arnoch chi ar yr awyren. 
Efallai y bydd angen i chi gael prawf ffitrwydd i hedfan i weld faint o ocsigen 
fyddwch chi angen yn yr awyr cyn hedfan.  

Unwaith i chi gael sêl  bendith eich meddyg, cysylltwch efo cwmnïau hedfan unigol 
i drafod eich gofynion a gofyn am eu polisi ar gario a defnyddio ocsigen ar 
awyrennau. Mae’r European Lung Foundation yn darparu gwybodaeth am bolisïau 
ocsigen dros 100 o gwmnïau awyrennau ar www.europeanlung.org/en/lung-
disease-and-information/air-travel/airline-index/  

Os ydych chi’n bwriadu hedfan yn bell ac yn defnyddio peiriant CPAP [continuous 
positive airway pressure] i drin yr anhwylder cysgu ‘aponea cwsg ataliol’ (OSA), 
dylech feddwl a fydd angen i chi ddefnyddio eich peiriant ar yr awyren. Mae rhai 
cwmnïau hedfan yn gwrthod gadael i chi ddefnyddio rhai peiriannau. Efallai bydd 
cwmnïau hedfan eraill yn gofyn i chi lenwi ffurflen cyn teithio.  

Mae gan lawer o gwmnïau hedfan swyddog meddygol neu uned arbennig i deithwyr 
anabl a’r rheiny â gofynion meddygol arbennig. Cysylltwch â’r cwmni hedfan o 
flaen llaw i drafod eich anghenion. 

 

Pan fyddwch chi’n cysylltu â’r cwmni  hedfan, gofynnwch ba gymorth sydd ar gael 
yn y maes awyr ac ar yr awyren ei hun hefyd. Mae’n bwysig i chi wybod pethau fel:  

• polisi yr awyren ar gario a defnyddio ocsigen a dyfeisiau meddygol fel 
peiriannau CPAP  

• os yw’r awyren yn rhannu cod. Sef pan fydd gan un awyren god a rhif hedfan 
un cwmni hedfan, ond yn cael ei weithredu gan un arall. Bydd angen i chi i 
holi pob cwmni hedfan am ei bolisi ocsigen ei hun.  

• union hyd y daith, ac a fydd oedi yn debygol 
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• sut i gadarnhau eich ffitrwydd i hedfan 
• y cyfleusterau sydd ar gael yn y meysydd awyr cartref a thramor. Gall y 

rhain gynnwys cymorth o lolfa’r maes awyr hyd at y giât gadael ac ar fwrdd 
yr awyren; defnyddio cadair olwyn, ac a oes ocsigen ar gael yn y maes awyr.   

Cewch wybodaeth am gyfleusterau ym meysydd awyr y DU ar www.airport-
guides.net  

Cewch wybodaeth am gyfleusterau mewn meysydd awyr tu allan i’r DU ar 
http://www.azworldairports.com  
 

“Roedd y cwmni hedfan  yn wych pan aethom ni ar ein gwyliau i Tenerife mis 
diwethaf. Cefais fynd ar fy sgwter yr holl ffordd at yr awyren. Wedyn cafodd 
y sgwter ei lwytho ar yr awyren ac wrth i ni gyrraedd, cafodd y sgwter ei 
dynnu oddi ar yr awyren i mi gael mynd arno drwy’r maes awyr”.  

Aelod o’n cymuned ar y we  

 

Pethau ymarferol  

Yswiriant  

Dylech gael polisi yswiriant teithio llawn i chi’ch hun cyn mynd ar wyliau dramor. 
Os ydych chi’n teithio efo ffrind neu aelod o’ch teulu, gofalwch fod ganddynt 
hwythau bolisi yswiriant llawn hefyd. Drwy gael yswiriant teithio, gallwch osgoi 
cael biliau meddygol anferthol os cewch chi eich taro’n wael neu os cewch chi 
argyfwng yn ystod eich gwyliau. Edrychwch ar gost yswiriant mewn da bryd, 
oherwydd efallai y gwelwch ei fod yn rhy ddrud neu fod angen i chi chwilio am 
ddarparwr arbenigol.  

Gofalwch fod eich polisi yswiriant yn cynnwys eich holl gyflyrau meddygol. Wrth 
beidio â dweud wrth eich cwmni yswiriant am unrhyw wybodaeth feddygol, efallai 
na fydd eich polisi yn ddilys, a bydd rhaid i chi dalu bil meddygol anferthol os 
cewch eich taro’n wael ar wyliau. Gallai ambiwlans awyr argyfwng o arfordir 
dwyreiniol yr Unol Daleithiau gostio hyd at £45,000 er enghraifft. 

Pan fyddwch chi’n teithio, cadwch eich dogfennau yswiriant teithio rhywle diogel, 
fel yn eich bag llaw. Wrth gyrraedd y lle aros, rhowch nhw i gadw mewn lle diogel, 
fel sêff y gwesty.  

Gyda’r cerdyn yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC), cewch driniaeth feddygol yn 
rhatach – ac weithiau am ddim – os cewch chi eich taro’n wael wrth deithio yn yr 
Undeb Ewropeaidd. Cadwch hwn efo chi drwy’r amser. Gyda’r cerdyn hwn, dylech 
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gael yr un triniaeth â rhywun sy’n byw y wlad rydych chi’n ymweld â hi. Mewn rhai 
gwledydd, rhaid i chi dalu cyfraniad claf, sydd hefyd yn cael ei alw’n gyd-daliad. 
Ers 1 Gorffennaf 2014, ni chewch arian  yn ôl am gyd-daliadau unwaith i chi 
ddychwelyd i Brydain.  

Nid yw’r cerdyn yn cymryd lle yswiriant teithio. Ni fydd yn talu am unrhyw gostau 
gofal iechyd meddygol preifat, fel cael eich hedfan yn ôl i Brydain, neu eiddo sydd 
wedi mynd ar goll neu wedi’i ddwyn. Felly, dylech gael polisi yswiriant llawn cyn 
teithio tu allan i Brydain. Mae ambell i gwmni yswiriant bellach yn mynnu fod 
gennych chi gerdyn EHIC, ac fe gewch osgoi talu tâl-dros-ben (excess) os oes un.  

Gallwch wneud cais am gerdyn yn rhad ac am ddim ar y we ar www.ehic.org.uk.  
Byddwch yn wyliadwrus o wefannau eraill allai fynnu eich bod chi’n talu os 
wnewch chi gais drwyddyn nhw.  

Gallwch hefyd wneud cais drwy’r post drwy lawr lwytho ffurflen o  
www.gov.uk/european-health-insurance-card#other-ways-to-apply, neu ffonio 
0300 330 1350.   

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynhyrchu ap newydd ar sut i ddefnyddio’r 
cerdyn ar ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559  

 
Bocs:  
Ffoniwch ein llinell gymorth ar 03000 030 555 am gyngor ar ble i gael polisi 
yswiriant teithio addas.  
 

 
Meddyginiaeth  

Rhowch ddigon o amser i’ch hun drefnu meddyginiaethau ar gyfer eich gwyliau. 
Efallai y bydd angen i chi ofyn i’r polisi gynnwys unrhyw oedi neu argyfwng. Os 
oes gennych chi becyn achub, ewch â hwn efo chi hefyd. Os ydych chi’n cael 
meddyginiaeth ar bresgripsiwn, dylech drafod eich gwyliau efo’ch meddyg neu 
nyrs y practis o leiaf dau fis cyn i chi deithio. Efallai bydd y meddyg yn 
ysgrifennu presgripsiwn amlroddadwy i chi os yw eich meddyginiaeth ar fin 
darfod yn ystod eich gwyliau. Ar gyfer gwyliau estynedig, gall y meddyg roi 
presgripsiwn o hyd at dri mis i chi, os oes gennych chi gyflwr hirdymor sefydlog. 
Trafodwch efo’ch meddyg a oes angen gwrthfiotigau brys arnoch.  

Ewch â rhestr o’ch meddyginiaeth a dos pob un efo chi, a chofiwch fynd â’ch 
meddyginiaeth yn eich bag llaw pan fyddwch chi’n teithio. Bydd angen llythyr 
meddyg os ydych chi’n cymryd meddyginiaeth ar ffurf hylif mwy na 100 mililitr 
i gaban yr awyren.  
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Os ydych chi’n teithio tu allan i’r UE, gofynnwch i’ch meddyg a yw hi’n bosibl 
cael eich meddyginiaeth yno, ac a oes unrhyw gyfyngiadau ar eich 
meddyginiaeth yn y wlad honno. Fel arall, cysylltwch â Llysgenhadaeth Prydain 
yn y wlad yr ydych chi’n ymweld â hi am fwy o wybodaeth. Cewch fanylion ar 
www.gov.uk/government/world/organisations neu drwy ffonio 0845 850 2829.  

Bydd angen i chi gael llythyr gan eich meddyg yn cadarnhau bod angen i chi 
gael y feddyginiaeth, a dylech hefyd gadw rhestr o’ch holl feddyginiaethau rhag 
ofn fydd angen i chi gael mwy yn ystod eich gwyliau. Rhestrwch yr enwau iawn 
– nid yn unig enwau’r brand – a chadwch pob meddyginiaeth yn y paced 
gwreiddiol. Dylech hefyd gadw cofnod ysgrifenedig efo chi o unrhyw gyflwr 
meddygol arall sydd arnoch chi.  

Os rhoddir meddyginiaeth i chi dramor, gofynnwch a gewch chi ddod â hi yn ôl i 
Brydain. Os oes unrhyw amheuaeth, dywedwch am y feddyginiaeth wrth y 
tollau.   
 

Mynd ar wyliau efo ocsigen  

Yn y Deyrnas Unedig 

Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn darparu ocsigen ar gyfer teithio yn y DU. 
Os ydych chi’n dibynnu ar ocsigen, gallwch drefnu i’r GIG gyflenwi ocsigen ar 
gyfer teithio o fewn y DU drwy eich cyflenwr ocsigen. Bydd angen i chi roi 
gwybod i’ch cyflenwr ocsigen arferol am fanylion eich gwyliau, gan gynnwys 
dyddiadau gadael a dychwelyd, a ble byddwch chi’n aros. Fe wnawn nhw 
drefnu popeth i chi.  

Dylech anelu i roi cymaint o rybudd o’ch anghenion â phosibl – chwe wythnos os 
yn bosibl. Mae hyn yn bwysig ar adegau prysur fel y Pasg, oherwydd gall fod yn 
anodd gwneud trefniadau ar fyr rybudd. Ond, fel arfer mae pythefnos o rybudd 
yn ddigon ar adegau tawelach yn ystod y flwyddyn. Dim ond os ydych chi’n 
teithio ac yn aros o fewn y DU y gwnaiff cyflenwyr ocsigen ddarparu ocsigen.  

Dylech ofalu bod perchennog y lle aros ble rydych chi’n bwriadu aros, yn rhoi 
caniatâd ac yn hapus i chi gael offer a silindrau ocsigen yno.  

 
“Wrth gyrraedd ein llety yng Nghernyw, gwelais fod popeth wrth law i fynd 
i’r afael â’r elltydd serth hynny o gwmpas bae Polperro. Gyda hyn i gyd, 
roeddwn i’n barod am bron i unrhyw beth yr oedd gan Cernyw i’w gynnig 
ac nid oeddwn ar fy mhen fy  hun. Wrth fynd am dro o gwmpas yr harbwr, 
gwelais rywun arall oedd yn defnyddio ocsigen, a chawsom sgwrs fach”. 
Anthony 
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http://www.gov.uk/government/world/organisations


 
 

Mynd ar wyliau efo cyflwr ar yr 
ysgyfaint / Going on holiday 
with a lung condition 
© British Lung Foundation 2015 

13 Helpline: 03000 030 555 
Enquiries@blf.org.uk 

   
 

 
Os ydych chi’n bwriadu teithio ar awyren, mae’n bwysig gofyn am bolisi’r awyren 
ar ocsigen. Mae gan wefan yr European Lung Foundation fanylion polisïau ocsigen 
dros 100 o gwmnïau hedfan www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-
information/air-travel/airline-index/  

 

 
Mae Peter yn cynllunio’n ofalus  
 
Er ei fod yn byw yn Torbay, mae Peter, sy’n 77 oed, wastad yn edrych am 
wyliau. Mae o’n dibynnu ar therapi ocsigen bob awr o’r dydd at ffibrosis 
idiopathig yr ysgyfaint [IPF], ond mae o wastad wrthi’n cynllunio ei wyliau 
nesaf.  
 
“Rhaid i chi aros yn bositif a chwilio am ffyrdd i wneud pethau”, meddai Peter. 
Mae o newydd fod yn Seland Newydd am fis, ac wedi cynllunio gwyliau gaeaf 
nesaf yn ne Affrica, yn ymweld â Rhaeadr Fictoria. Mae o hefyd wedi mwynhau 
gweld yr Arctig, yn gweld eirth gwyn ar y rhew; wedi hwylio drwy gamlas 
Panama yn ystod taith i Costa Rica, a theithio drwy’r America Ladin. “Mae gen i 
wastad rhywbeth i edrych ymlaen ato”, meddai Peter. Taith lawr y Rhine i 
fwynhau’r gwin a’r gerddoriaeth sydd nesaf.” 
Mae Peter yn cynghori pawb i gynllunio’n ofalus. Mae o’n mynd â sgwter sy’n  
gweithio ar fatri efo fo, gan na fedar o gerdded yn rhy bell, ac mae ganddo 
amryw o ddarnau o offer i ofalu ei fod o’n cael ocsigen drwy’r adeg. Ei gyngor o 
ydi cadw eich batris yn llawn rhag ofn i chi gael eich dal, a dewis sedd ar yr 
awyren ble mae plwg gerllaw. Cadw set lawn o addaswyr plygiau efo chi hefyd.  
 
Mae angen meddwl am hedfan cryn dipyn. “Does dim trefn safonol o’r naill 
awyren i’r llall”, meddai o, “felly gwyliwch am rannu cod ar daith pellter hir.” 
 
Ar ei ffordd i Awstralia, newidiodd ei gwmni hedfan yn Dubai. Yn y pendraw, 
siaradodd Peter efo’r peilot i adael iddo fynd ar yr awyren ar ôl gweld nad oedd 
staff eraill yn y maes awyr yn barod eu cymwynas, er bod gan Peter set lawn o 
waith papur. 
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Dramor 

Os oes angen ocsigen arnoch chi i’w ddefnyddio drwy gydol eich gwyliau, bydd 
angen i chi wneud trefniadau i’r ocsigen gael ei ddarparu lle fyddwch chi’n aros 
cyn i chi deithio. Ni fydd eich cyflenwr arferol yn gallu darparu ocsigen i chi os 
ydych chi’n teithio dramor.  

Os ydych chi’n mynd ar eich gwyliau i  Ewrop, gallwch drefnu ocsigen drwy gynllun 
y Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC). Bydd angen i chi gael cerdyn dilys, a 
bydd rhaid i chi ddefnyddio cwmni ocsigen awdurdodedig y wlad yr ydych chi’n 
ymweld â hi. Am ragor o fanylion, ewch ar 
www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/countryguide . Gall ein llinell gymorth 
roi help i chi hefyd, ffoniwch 03000 030 555. 
 
“Cefais wyliau gwych yn Alcudia, Majorca. Roeddwn i’n gallu trefnu cymorth 
cadair olwyn yn y ddau faes awyr, ocsigen ar yr awyren, ocsigen ar ffurf hylif 
i gael ei ddanfon i’r gwesty a’i nôl drwy’r system EHIC, a llogi cadair olwyn, 
oedd yn cael ei danfon i’r gwesty a’i nôl wedyn. Er bod gennym salwch 
difrifol, mae rhai pethau yn dal yn bosibl!” Brian 

 
Os ydych chi’n teithio tu allan i Ewrop, bydd angen i chi gysylltu â chwmni ocsigen 
sy’n cyflenwi’r wlad y byddwch chi’n ymweld â hi. I ddod o hyd i ddarparwr 
ocsigen, gallwch ofyn i’ch cyflenwr yn y wlad hon neu gysylltu â Llysgenhadaeth 
Prydain yn y wlad yr ydych chi’n teithio iddi. Cewch fanylion ar 
www.gov.uk/government/world/organisations neu ffoniwch 0845 850 2829.  Gall 
ein llinell gymorth helpu hefyd 03000 030 555. 

Mae rhai teithwyr yn gweld bod hurio crynodydd ocsigen symudol yn y wlad hon i 
fynd efo nhw dramor yn opsiwn arall yn lle trefnu cyflenwad ocsigen am y rhan 
fwyaf o’u gwyliau.   

Efallai y bydd yn dal angen i chi feddwl am drefnu cyflenwad ocsigen wrth gefn, 
i’w ddefnyddio mewn argyfwng. Os mai hedfan fyddwch chi, dylech gofio bod gan 
wahanol gwmnïau hedfan wahanol bolisïau ar gyfer defnyddio a chario ocsigen a 
dyfeisiau meddygol, fel crynodydd ocsigen symudol, ar eu hawyrennau. Gofynnwch 
i’r cwmni hedfan pan fyddwch chi’n trefnu eich gwyliau. 

 
Ffoniwch ein llinell gymorth ar  03000 030 555 am gyngor ar ble i ddod o hyd i 
gwmnïau all ddarparu ocsigen yn ystod eich gwyliau. Cewch hefyd gyngor ar  
therapi ocsigen ar y we ar  www.blf.org.uk/oxygen neu ar ein siop 
www.blf.org.uk/shop   
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Beth os ga’ i haint ar y frest neu fy nharo’n wael dramor?  

• Dylid trin unrhyw haint ar y frest yn gyfan gwbl cyn i chi hedfan gartref. 
Dylech gael caniatâd gan feddyg cyn hedfan. 

• Edrychwch beth sydd wedi’i gynnwys yn eich polisi yswiriant meddygol. 
 

Paratoi  

Mae paratoi yn allweddol. Cynlluniwch eich gwyliau o flaen llaw, meddyliwch am 
bopeth y bydd angen arnoch, holwch gymaint o gwestiynau ag y gallwch, cyn 
penderfynu beth sydd orau i chi. Dywedwch wrth ffrind neu berthynas ble rydych 
chi a phryd rydych chi’n disgwyl dod yn ôl. Mae’n syniad gwneud rhestr cyn i chi 
deithio a rhoi llinell drwy bethau wrth i chi eu gwneud nhw. Yn y llyfryn hwn, mae 
rhestr wirio i chi ei thynnu allan.  

Mae ein cymuned ar y we yn lle defnyddiol i gael gwybodaeth am brofiadau pobl 
eraill. Ewch ar www.blf.org.uk/forum 

 

Cysylltiadau defnyddiol  

Tourism For All  

Elusen genedlaethol gofrestredig sy’n rhoi gwybodaeth am lefydd aros a 
gwasanaethau twristiaeth i bobl hŷn a phobl sydd ag anableddau. 

c/o Vitalise 
Shap Road Industrial Estate 
Shap Road 
Kendal 
Cumbria LA9 6NZ 

0303 303 0146 
www.tourismforall.org.uk  

 

Edrychwch ar y gwefannau hyn am lefydd aros ledled y DU:  

Visit England: www.visitengland.com/plan-your-visit/access-all#/  
Visit Scotland: www.visitscotland.com/accommodation/accessible  
Croeso Cymru: www.visitwales.com/explore/accessible-wales   
Discover Northern Ireland www.accessibleireland.com  
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P&O Ferries 

08716 64 21 21 
www.poferries.com  

 

Brittany Ferries 

0871 244 0744 
www.brittany-ferries.co.uk  

 

Channel Tunnel 

Eurostar 

08432 186 186 
www.eurostar.com  

 

Euro Tunnel 

08705 35 35 35 
www.eurotunnel.com  

 

National Express 

08717 818178 
www.nationalexpress.com  

 

National Rail Enquiries 

08457 48 49 50 
www.nationalrail.co.uk  

 

Gwefan efo manylion cymorth i deithwyr ar drenau   

www.disability-onboard.co.uk  
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Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) 

Gwybodaeth i bobl sy’n hedfan 
www.caa.co.uk/  

Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) 
www.gov.uk/european-health-insurance-card 
www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/EHIC  

 

GOV.UK 

Y cyngor diweddaraf ar deithio, eich hawliau yn y maes awyr a chael cymorth 
dramor  
www.gov.uk/browse/abroad/travel-abroad  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cod: BK6 Fersiwn: 3 

Adolygwyd diwethaf: Mawrth 2015 

I’w adolygu nesaf: Mawrth 2018 

Rydym yn gwerthfawrogi eich sylwadau ar ein gwybodaeth. I 
ddweud eich dweud, ac am fersiwn ddiweddaraf yr wybodaeth a’r 
cyfeiriadau, ffoniwch y llinell gymorth ar 03000 030 555 neu ewch 
ar www.blf.org.uk   
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