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Hysbysebion 
Nid yw cynhyrchion a gwasanaethau a hysbysebir yn y canllaw hwn o 
reidrwydd yn cael eu hargymell gan Diabetes UK. Er y cymerir y gofal mwyaf i 
sicrhau bod y cynhyrchion a'r gwasanaethau a hysbysebir yn cael eu 
cynrychioli'n gywir, dim ond offer diabetes arbenigol y gellir ei wirio'n 
drylwyr. Defnyddiwch eich disgresiwn eich hun ynghylch a yw eitem neu 
wasanaeth a hysbysebir yn debygol o'ch helpu a, lle bo hynny'n briodol, cael 
cyngor proffesiynol gan eich ymgynghorydd meddygol. Sylwch hefyd fod 
prisiau'n berthnasol i brynwyr Prydeinig yn unig ac y gallant amrywio ar gyfer 
pryniannau tramor. Nid yw hysbysebion taledig o reidrwydd yn cynrychioli 
barn Diabetes UK. Dylid cyfeirio cwynion ynghylch gwasanaethau neu 
gynhyrchion a hysbysebir at: Y Tîm Cynnwys, Diabetes UK, Wells Lawrence 
House, 126 Back Church Lane, Llundain E1 1FH. 

Mae datganiadau polisi Diabetes UK bob amser yn cael eu nodi'n  
glir felly.

Mae ein gwybodaeth yn gywir adeg ei chyhoeddi. Nid yw'n cymryd lle 
gweld gweithiwr gofal iechyd proffesiynol, ac nid yw wedi'i fwriadu i 
ddisodli'r cyngor a roddir gan eich tîm gofal iechyd diabetes.

Cyhoeddwyd Mehefin 2019 – cod cynnyrch 9980WINT915.

Mae ein gwybodaeth diabetes ar gael mewn print 
neu gallwch ei lawrlwytho fel PDF. Ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-shop am fwy o fanylion. 
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Mae'r canllaw hwn am DDIM 

Fel elusen, rydym yn dibynnu ar roddion hael pobl 
fel chi i'n helpu i gynhyrchu'r wybodaeth hanfodol 
hon ar fyw gyda diabetes.
I ddarganfod mwy am sut y gallwch ein helpu, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-get-involved

Neu, i wneud rhodd i gefnogi ein gwaith, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-donate neu anfonwch rodd trwy neges 
destun. 

Anfonwch neges destun yn dweud DUK i 70123 i roi £5 i Diabetes 
UK a'n helpu i wneud mwy fyth i bobl â diabetes. Codir £5 arnoch, 
ynghyd ag un neges ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Bydd 
Diabetes UK yn derbyn 100%. Rhif elusen gofrestredig Cymru a Lloegr 
215199 a'r Alban SCO39136. Os ydych yn dymuno trafod y taliad ffôn 
symudol ffoniwch 020 3282 7863.

Trwy anfon neges destun yn dweud DUK i 70123 rydych yn cytuno i ni 
gysylltu â chi dros y ffôn a SMS i ddweud mwy wrthych am ein gwaith 
a sut y gallwch ei gefnogi (gan gynnwys cymorth ariannol). I roi £5 
heb dderbyn cyswllt pellach dros y ffôn a SMS, tecstiwch DUK NO i 
70123.

Rhaid i chi gael caniatâd gan y talwr biliau cyn anfon neges destun.



Bywyd bob dydd gyda  
diabetes Math 1
Rydych yn sicr o fod â llawer o gwestiynau am fyw 
gyda diabetes Math 1. Mae yna lawer o wybodaeth 
ar gael, a gall fod yn ddryslyd deall beth mae'r cyfan 
yn ei olygu. Fe'ch helpwn i fynd i'r afael ag o. 

Yn y canllaw hwn, rydyn ni'n gosod y cofnod yn syth, gan 
roi'r ffeithiau i chi am ddiabetes a sut y gallwch chi ei drin. 
Rydyn ni'n dweud wrthych chi beth sydd angen i chi ei 
wneud i edrych ar ôl eich hun i gadw'n iach, a rhestru'r 
gofal y dylech chi ei gael gan eich tîm gofal iechyd diabetes.

Rydym hefyd yn clywed gan bobl fel chi ar sut maen 
nhw'n rheoli eu bywydau â diabetes Math 1. Rydyn ni'n 
rhoi llawer o awgrymiadau i chi i wneud eich bywyd yn 
haws – ac mae geirfa ddefnyddiol yn y cefn i'ch helpu chi i 
gael y gorau o'r canllaw hwn.

Os ydych chi weithiau'n gweld y cyfan ychydig yn ormod, 
mae yna lawer o gefnogaeth ar gael i chi, felly peidiwch â 
bod ofn gofyn am help gan eich tîm gofal iechyd.

A gallwch bob amser anfon e-bost neu godi'r ffôn os 
ydych chi eisiau siarad – gweler y clawr cefn am ffyrdd  
i gysylltu.

Gyda'r holl ffeithiau, a deall yr hyn y mae angen i chi a'ch 
tîm gofal iechyd ei wneud, mae'n golygu y gallwch  
edrych ymlaen at fyw bywyd llawn, hir ac iach gyda 
diabetes Math 1.

Mewn pobl nad oes 
ganddynt ddiabetes, 
mae'r pancreas yn 
gwneud swm arferol  
o inswlin.

Os oes gennych 
ddiabetes Math 1, 
mae'r corff yn stopio 
gwneud inswlin.

Mae inswlin yn gweithredu 
fel allwedd, gan helpu 
symud glwcos i'n celloedd. 
Mewn diabetes Math 1, nid 
oes allwedd.

Beth yw diabetes Math 1?
Mae diabetes Math 1 yn gyflwr awtoimiwn. Mae'n 
datblygu pan fydd y celloedd sy'n cynhyrchu inswlin 
yn eich corff wedi cael eu dinistrio ac ni allwch 
gynhyrchu inswlin.

Nid eich ffordd o fyw sy'n ei achosi.

I wylio ein fideo What is Type 1 diabetes, ewch i 
www.diabetes.org.uk/t1-what-is

Heb ddigon o inswlin,  
mae lefel y glwcos yn y  
gwaed yn mynd yn rhy uchel.
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Angen gwybod
Need to know

Esbonio diabetes Math 1
Pan fyddwch chi'n bwyta, bydd eich corff yn torri 
carbohydradau, a elwir hefyd yn garbohydradau, yn 
glwcos. Mae carbohydradau mewn bwydydd â starts, fel 
bara, tatws a phasta. Maen nhw hefyd mewn ffrwythau, 
rhywfaint o laeth, siwgr a bwyd melys arall.

Mae'r glwcos yn cael ei gymryd i'ch llif gwaed. Mae angen 
inswlin i symud y glwcos hwn i'r celloedd yn eich corff, fel 
y gellir ei ddefnyddio fel egni. Mewn person heb ddiabetes 
Math 1, cynhyrchir yr inswlin hwnnw gan y pancreas. 

Mewn rhywun sydd â diabetes Math 1, mae adwaith 
awtoimiwn yn y pancreas wedi lladd y celloedd sy'n 
cynhyrchu inswlin. Felly, nid ydych yn cynhyrchu unrhyw 
inswlin – ac mae'r glwcos yn magu yn eich gwaed. Rydym 
yn tueddu i alw glwcos gwaed yn ôl ei enw arall, siwgr 
gwaed. Dyma beth y byddwn ni'n ei alw yn y canllaw hwn.

Symptomau
Mae siwgr gwaed sy'n cronni yn arwain at lawer o  
symptomau gwahanol. Cyn i chi gael diagnosis,  
mae'n debyg eich bod:  
 
 
 

yn teimlo'n sychedig 
ofnadwy 
 
 
 

angen pi-pi  
yn amlach

teimlo'n flinedig ofnadwy 
 
 
 
 

colli pwysau – bydd eich 
corff wedi bod yn torri'r 
braster i lawr i geisio  
cael egni

Triniaeth
Caiff ei drin trwy gymryd inswlin – naill ai trwy bigiad, neu 
trwy ddefnyddio pwmp inswlin. Mae diet iach a 
gweithgarwch corfforol hefyd yn bwysig iawn – gweler 
tudalennau 34 a 44.

Ar bwy mae'n effeithio
Nid yw diabetes Math 1 yn cael ei achosi gan eich ffordd 
o fyw.

Mae tua 310,000 o bobl yn y DU yn byw gyda'r cyflwr. 
Caiff y rhan fwyaf ddiagnosis rhwng 10 a 14 oed, ond mi 
fedrwch gael diagnosis fel plentyn iau neu oedolyn. Dyma'r 
math mwyaf cyffredin o ddiabetes mewn plentyndod. 

Mae'r canllaw hwn ar eich cyfer chi fel oedolyn gyda 
diabetes Math 1. Os yw eich plentyn wedi cael  
diagnosis o Fath 1, gweler ein canllaw ar gyfer rhieni, 
Everyday life with Type 1 diabetes for parents. 
Archebwch ar-lein eu lawrlwythwch gopi o'n siop yn  
www.diabetes.org.uk/t1-shop neu ffoniwch  
0800 585 088.

Ni ddylai diabetes Math 1 eich atal rhag mwynhau 
bywyd llawn ac egnïol. 

Mae cymryd inswlin bob dydd yn hanfodol. Ac mae 
yna bethau eraill y gallwch chi eu gwneud i'ch helpu 
chi i reoli'ch diabetes yn llwyddiannus a chadw'ch 
hun yn iach. Mae'r rhain yn cynnwys:

• bod mor egnïol yn gorfforol ag y gallwch

• cadw at bwysau iach

• cael cefnogaeth i ofalu am eich hun, fel mynd ar 
gwrs addysg – gweler tudalen 30

• mynd i'ch apwyntiadau gofal iechyd.

Os na chaiff diabetes Math 1 ei reoli'n dda, gall 
arwain at gymhlethdodau dinistriol fel trawiadau ar 
y galon, strôc, methiant yr arennau, dallineb, trychiad 
a marwolaeth. Ond mae yna bethau y gallwch chi 
eu gwneud i'w hosgoi. Mae'r canllaw hwn yma i'ch 
helpu chi i reoli'ch diabetes a lleihau eich risg o'r 
cymhlethdodau hyn.

Gallwch fynd i'n gwefan yn www.diabetes.org.uk 
neu ffonio ein llinell gymorth ar 0345 123 2399, neu 
0141 212 8710, os ydych yn yr Alban, am 
wybodaeth a chefnogaeth.

Dyma Sarah
Roedd diagnosis o Fath 1 pan oedd yn oedolyn 
ifanc yn sioc i Sarah. Ond mae diabetes wedi dod 
yn rhan o'i bywyd yn gyflym.

“Cefais ddiagnosis ym mis Chwefror 2015, ychydig cyn 
fy mhen-blwydd yn 23 – a'r diwrnod cyn yr oeddwn i 
fod i redeg hanner marathon! 

Wrth edrych yn ôl, er nad oeddwn i'n teimlo'n dda, 
wnes i erioed feddwl fy mod yn wael – roeddwn yn 
meddwl fy mod angen mwy o gwsg. Roeddwn yn 
bwyta cymaint, ond dal i golli pwysau, yn raddol angen 
mynd i'r toiled fwy a theimlo syched. Ond mi wnes i 
ddod i arfer â phethau – mae'n ddoniol faint rydych yn 
ddioddef cyn i chi feddwl, dydi hyn ddim yn normal. 

Ar y dechrau, doeddwn i ddim wedi gwir sylweddoli 
beth oedd fy niagnosis yn ei olygu. Cefais gymaint o 
sioc nes i mi ofyn i'r meddygon a allwn i wneud yr 
hanner marathon drannoeth. Pan oedd y nyrs yn 
dweud wrthyf sut i bigo fy mys, roeddwn i'n meddwl y 
byddwn i'n ei wneud am ychydig wythnosau ac yna 
buaswn yn gweithio allan sut i roi inswlin i mi fy hun, 
felly ni fyddai angen i mi ei wneud mwyach. 

Tuag wythnos yn ddiweddarach, gwelais fy nyrs 
diabetes a dietegydd. Roedd angen gweithio llawer o 
bethau bach yn fy niwrnod, fel pryd i wneud profion 
gwaed, pryd i roi pigiad a ble i roi pigiad pan oeddwn i 
yn y gwaith. Roeddwn i wedi arfer bachu bwyd wrth 
fynd, ac yn sydyn roeddwn i'n ymbalfalu o gwmpas yn 
fy mag oherwydd roeddwn angen gwneud prawf a 
rhoi pigiad. Ond cefais fy synnu pa mor sydyn y daeth 
yn normal. 

Meddylfryd cadarnhaol  
Mae'n debyg ei bod wedi cymryd ychydig fisoedd ar ôl 
cael diagnosis iddo fy nharo fy mod i'n mynd i gael 
diabetes am byth, ac y byddaf yn gofalu amdano bob 
dydd am weddill fy oes. Mae yna adegau pan fyddaf yn 
meddwl, ‘Pam na all pethau fod fel yr oeddent yn arfer 
bod eto?’. Ond rwy'n teimlo bod byw'n dda gyda 
diabetes yn ymwneud cymaint â fy meddylfryd â 
gwybod sut i gadw ar ben fy lefelau. Mae cael y 
cymhelliant i'w gadw dan reolaeth yn cymryd llawer o 
gryfder oherwydd byddai gymaint yn haws pe gallwn 
anghofio amdano am ddiwrnod. 

Ydy, gall fod yn anodd, ond, rwy'n credu, yr hyn sydd 
bob amser yn allweddol yw cael y wybodaeth a'r 
datrysiad ochr yn ochr â hynny. Mae neges Diabetes 
UK yn ymwneud â sut mae gwybod am ddiabetes yn 
helpu i frwydro yn erbyn diabetes, ac mae hynny'n wir 
yn fy mhrofiad i. Yr wybodaeth a gefais yn gynnar trwy 
lwc a fy helpodd i gael rheolaeth.”
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Rhai cwestiynau 

A fydd fy nheulu mewn perygl o gael diabetes Math 1?

Nid oes gan y mwyafrif o bobl – 85% – sy'n datblygu 
diabetes Math 1 unrhyw gysylltiad teuluol ag ef. Ond, 
os oes gan eich teulu agos, mae'r risg yn uwch na'r 
boblogaeth gyffredinol. Ar gyfartaledd, yr ystadegau yw:

• os oes gan fam Math 1, mae'r risg tua 2% i 4%

• os yw'n dad, mae'r risg tua 6% i 9%

• os oes gan y ddau riant Math 1, mae'r risg i fyny i 30%

• os oes gan frawd neu chwaer, y risg yw 10% – ond 10% 
i 19% ar gyfer gefell nad yw'n union yr un fath, a 30% i 
70% ar gyfer gefell union yr un fath.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng diabetes Math 1 a 
Math 2?

Os oes gennych ddiabetes Math 1, ni all eich corff 
gynhyrchu inswlin o gwbl. Gall pobl â diabetes Math 
2 gynhyrchu inswlin – ond dim digon, neu nid yw'n 
gweithio'n iawn. 

Yn wahanol i Fath 1, mae'r ffordd o ddatblygu Math 2 yn 
cael ei effeithio gan ffordd o fyw, ymhlith pethau eraill. 

Mae Math 2 fel arfer yn datblygu mewn oedran hŷn 
na Math 1 – dros 40 oed. Ond, mewn pobl o darddiad 
Affricanaidd-Caribïaidd, Du Affricanaidd neu Dde Asiaidd, 
mae'n aml yn digwydd o 25 mlwydd oed.

A yw diabetes Math 1 yn ddifrifol? 

Gall y cymhlethdodau fod yn ddifrifol. Ond mae'r canllaw 
yma i'ch helpu i reoli'r cyflwr, gwneud yn sicr eich bod yn 
cael y gofal cywir ac yn lleihau eich risg o gymhlethdodau.

A oes iachâd?

Nac oes, ond mae ymchwil barhaus i drawsnewid gofal 
a thriniaeth, ac i helpu i ddod o hyd i iachâd – ewch i 
www.diabetes.org.uk/t1-research i weld sut rydym yn 
ariannu prosiectau hanfodol a'r tir newydd rydym wedi'i 
dorri hyd yma. 

Talk to us

Oes gennych chi gwestiwn am ddiabetes Math 1? 
Gallwn roi gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd o 
fyw gyda diabetes. Cysylltwch â ni am atebion, 
cefnogaeth neu i gael sgwrs â rhywun sy'n gwybod am 
ddiabetes. Galwch ein llinell gymorth ar 0345 123 2399  
neu e-bostiwch helpline@diabetes.org.uk

Os ydych yn yr Alban, galwch 0141 212 8710 neu 
e-bostiwch helpline.scotland@diabetes.org.uk

Siaradwch 
â ni

Cywiro pethau

Dyma rai o'r mythau mwyaf cyffredin am ddiabetes:

 
 
 
 
 
Myth: “Mae bod â diabetes yn 
golygu na fedrwch wneud 
swyddi penodol”

Ni ddylai eich atal rhag cael a 
chadw swydd. Ar wahân i'r lluoedd 
arfog, mae yn erbyn y gyfraith i 
gyflogwr roi gwaharddiad 
cyffredinol ar recriwtio pobl â 
diabetes. Mae penderfynu a yw 
rhywun yn addas ar gyfer swydd yn 
seiliedig ar asesiad unigol. Gallwch 
ddarganfod mwy am waith a 
diabetes ar dudalen 58. 

 
 
 
 
 
Myth: “Ni all pobl â diabetes 
gael siwgr”

Nid yw hynny'n wir. Ond fel rheol 
gyffredinol, dylem fod yn bwyta llai 
o siwgr, yn benodol siwgrau rhydd. 
Mae'r rhain yn aml yn cael eu 
hychwanegu gan wneuthurwyr at 
fwyd a diodydd ond hefyd yn 
cynnwys y siwgrau ‘naturiol’ mewn 
mêl, suropau a sudd ffrwythau. 
Gweler tudalen 34 am fwy ar 
fwyta'n iach. 
 
 
 

 
Myth: “Ni all pobl â diabetes 
wneud chwaraeon”

Nid yw hynny'n wir. Mae'n beth da i 
chi fod yn egnïol – mae gan 
weithgaredd corfforol ac ymarfer 
corff lawer o fuddion iechyd a 
lleihau eich risg o gymhlethdodau 
diabetes. Am fwy o wybodaeth ar 
ymarfer corff, ewch i dudalen 44. 
 

 
 
 
 
 
Myth: “Nid yw'n ddiogel i chi 
yrru os oes gennych ddiabetes”

Cewch, mi gewch yrru. Cyn belled â 
bod eich diabetes yn cael ei reoli'n 
dda, mae hi'r un mor ddiogel i chi 
yrru ag ydyw i unrhyw un arall. I gael 
rhagor o wybodaeth am yrru, ewch i 
dudalen 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myth: “Dylai pobl â diabetes 
fwyta bwydydd diabetig”

Nid oes angen bwyta bwydydd 
diabetig arbennig. Nid oes ganddynt 
unrhyw fuddion iechyd, maent yn 
aml yn cynnwys llawer o fraster a 
chalorïau, a gallant achosi poen bol. 
Mewn gwirionedd, ni chaniateir i 
gwmnïau labelu eu bwyd a'u 
diodydd fel diabetig mwyach. 

Mae pobl yn dweud llawer o wahanol bethau am 
ddiabetes – ond nid yw'r cyfan yn wir. Ac mae 
gwybod y ffeithiau am ddiabetes yn bwysig o ran ei 

reoli. Mae cymaint o wybodaeth ar gael, ac yn aml 
mae'n anodd gwybod beth sy'n gywir a beth sy'n 
anghywir. 
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Angen gwybod
Need to know

Gwiriadau siwgr gwaed
Mae gwirio'ch siwgr gwaed yn rheolaidd â 
mesurydd glwcos yn y gwaed yn rhan hanfodol o 
reoli'ch diabetes. Mae'n helpu i atal isafbwyntiau 
(hypoglycemia) ac uchafbwyntiau (hyperglycemia). 
Mae hefyd yn gadael i chi a'ch tîm gofal iechyd 
olrhain eich lefelau dros gyfnod o amser ac yn rhoi'r 
cyfle gorau i chi osgoi cymhlethdodau tymor hir. 

Ar ôl amser, dylai ddod yn rhan o'ch trefn feunyddiol. Mae'r 
ystod ddelfrydol i anelu ati yn wahanol i bob person, felly 
mae'n rhaid i chi a'ch tîm diabetes gytuno ar eich lefelau 
targed. Fel canllaw, yr ystodau siwgr gwaed targed ar gyfer 
oedolion â Math 1 yw:

• wrth ddeffro: 5–7 mmol/l

• cyn prydau bwyd ar adegau eraill o'r dydd: 4–7mmol/l

• 90 munud ar ôl prydau bwyd: 5–9mmol/l.

Awgrymiadau ar gyfer gwirio siwgr 
gwaed
1 Golchwch eich dwylo â dŵr – peidiwch â 

defnyddio weips gwlyb gan y gall y glyserin 
effeithio ar y darllediad siwgr gwaed. 

2 Sicrhewch fod eich dwylo'n gynnes – mae'n haws i 
gael gwaed ac nid yw'n brifo cymaint. 

3 Priciwch ochr eich bys – nid y bys mynegai na'r 
bawd. Peidiwch â phigo'r canol, nac yn rhy agos at 
ewinedd. 

4 Defnyddiwch fys gwahanol bob tro a rhan 
wahanol.

5 Cadwch ddyddiadur o'ch canlyniadau neu 
lawrlwythwch y data o'ch monitor glwcos yn y 
gwaed – byddwch chi'n gallu gweld tueddiadau a 
helpu'ch tîm gofal iechyd benderfynu a oes angen 
i'ch triniaeth newid.

• Gofynnwch beth yw eich targed. Mae'n bwysig 
gwybod eich lefel siwgr gwaed targed – mae'n 
gadael i chi a'ch tîm gofal iechyd wybod sut 
rydych chi'n gwneud, ac a ellir gwella pethau.

• Mae lefelau inswlin, bwyd a gweithgaredd yn 
effeithio ar eich lefelau siwgr gwaed bob dydd. Os 
ydych chi'n deall sut maen nhw'n effeithio ar eich 
lefelau eich hun, gallwch chi newid yr hyn rydych 
chi'n ei fwyta, beth rydych chi'n ei wneud a chael 
cyngor ar eich meddyginiaeth.

• Mae'n ymwneud â nabod eich diabetes eich hun 
fel y gallwch ei gynllunio o amgylch eich bywyd ac 
nid y ffordd arall.

Fy nhargedau y cytunwyd arnynt

Ar gerdded:

Cyn prydau bwyd ar adegau eraill o'r dydd:

90 munud ar ôl prydau bwyd:
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Rhai cwestiynau 

Pa fesurydd glwcos yn y gwaed y dylwn ei 
ddefnyddio?

Gall fod yn ddryslyd. Mae mesuryddion newydd yn dod ar 
y farchnad trwy'r amser, felly gall fod yn anodd dewis yr un 
iawn. Efallai na fydd eich ardal leol ond yn gallu cynnig 
ystod gyfyngedig o fesuryddion a rhagnodi stribedi ar 
gyfer y mesuryddion hynny yn unig. Mae yna hefyd rai 
pecynnau meddalwedd cyfrifiadurol ar gael a all ddangos 
tueddiadau yn eich lefelau siwgr gwaed. 

Y peth gorau i'w wneud yw gofyn i'ch tîm gofal iechyd i 
gael cyngor ar fesurydd sy'n addas i'r hyn sydd ei angen 
arnoch chi. Mae'n hanfodol eich bod wedi dysgu sut i 
gyflawni gwiriad yn iawn – fel arall fe allech gael 
canlyniadau anghywir. Mae hyn yn golygu y gallech chi 
wedyn gymryd y swm anghywir o inswlin.

Os dewiswch brynu eich mesurydd eich hun, efallai na 
fyddwch yn cael presgripsiwn ar gyfer y stribedi prawf y 
mae'n eu defnyddio. Gwiriwch gyda'ch tîm gofal iechyd.

Wnaiff fy meddyg ddim rhagnodi mwy o stribedi 
prawf i mi. Beth fedra i ei wneud?

Rydym yn ymwybodol bod hyn yn digwydd i rai pobl.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw ei herio gyda'ch 
meddygfa. Ac os nad yw hynny'n gweithio, yna gyda'ch 
penderfynwyr iechyd lleol. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n ei 
herio fel hyn fel arfer yn darganfod bod y penderfyniad yn 
cael ei wrthdroi.

Os yw hyn yn rhywbeth rydych chi'n poeni amdano, 
gweler ein pecyn cymorth: www.diabetes.org.uk/
t1-test-strips

Inswlin
Mae inswlin yn hormon a wneir yn y pancreas. Mae'n 
ein helpu i symud glwcos o'n gwaed i mewn ein 
celloedd lle mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer egni. 

Mae'r carbohydradau rydyn ni'n eu bwyta yn cael eu torri 
i lawr yn siwgr yn y gwaed. Maen nhw mewn bwydydd â 
starts fel bara, tatws a phasta, yn ogystal â ffrwythau, rhai 
cynhyrchion llaeth, siwgr a bwyd melys arall.

Gyda diabetes Math 1, nid ydych chi'n cynhyrchu unrhyw 
inswlin. Felly mae angen i chi ei gymryd naill ai trwy bigiad 
neu bwmp.

Dysgu sut i ddefnyddio inswlin
Bydd eich tîm gofal iechyd yn esbonio i chi yn union sut 
rydych i roi pigiad o inswlin. Byddant hefyd yn esbonio sut 
i ddefnyddio pwmp os – ar ôl cymryd eu cyngor – dyna 
beth rydych chi'n ei ddewis. Gweler tudalen 14 am ragor o 
wybodaeth ar bympiau.

Pryd i gael inswlin

Mae'n dibynnu ar y math o inswlin. Bydd eich tîm gofal 
iechyd yn dweud wrthych pryd i gymryd y mathau hyn 
o inswlin, ac amseroedd pan fydd angen i chi wneud 
rhywbeth gwahanol o bosib. 

Rhoi pigiad o inswlin

Bydd angen i chi roi pigiad o inswlin gyda beiro inswlin. 
Bydd eich tîm gofal iechyd yn dangos sut i chi. Y lleoedd 
i roi pigiad fel arfer yw'r glun, y pen-ôl, y stumog a thop y 
fraich. Yn y bôn, lle mae digon o feinwe brasterog. Dyma'r 
camau a ddangosir i chi:

• Penderfynwch ble rydych chi'n mynd i roi pigiad.

• Sicrhewch fod eich dwylo a'r lle rydych chi'n rhoi pigiad 
yn lân.

• Chwistrellwch ddwy uned o inswlin i'r awyr o'r feiro 
inswlin. Mae hyn yn sicrhau fod top y nodwydd yn llawn 
o inswlin.

• Os yw'r nyrs wedi dweud wrthych am wneud hyn, 
codwch blyg o groen – ond nid mor dynn fel ei fod 
yn achosi eich croen i wynnu neu fynd yn welw, neu'n 
boenus – yna rowch y nodwydd i mewn ar ongl 90 
gradd. Ni ddylai fod angen i chi wneud hyn oni bai eich 
bod yn denau iawn – gwiriwch gyda'r nyrs.

• Rhowch y nodwydd i mewn yn gyflym.

• Chwistrellwch yr inswlin. Sicrhewch fod y botwm bawd 
wedi'i wasgu i lawr yn llawn a chyfrwch i 10 cyn ei 
dynnu.

• Gollyngwch y plyg croen os ydych chi'n gwneud y dull 
hwn, a chael gwared ar y nodwydd yn ddiogel.

• Defnyddiwch nodwydd newydd bob amser. Mae 
ailddefnyddio nodwydd yn ei gwneud yn ddi-fin ac yn 
boenus i roi pigiad.
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Dyma Amanda
Rhwng teithio, merlota ac edrych ar ôl ei 
merched, roedd Amanda hefyd yn gweithio fel 
codwr arian rhanbarthol ar gyfer Diabetes UK

“Cefais ddiagnosis o ddiabetes Math 1 ym mis Hydref 
1990 yn 11 oed. Roedd yn gromlin ddysgu enfawr. Wna 
i fyth anghofio mam a dad yn cerdded nôl ac ymlaen 
yn y ward a dysgu sut i roi pigiad trwy ymarfer rhoi 
pigiad i oren.

Ers i mi weithio i Diabetes UK rwyf wedi dysgu fod pob 
person yn wahanol. Doeddwn i ddim yn sylweddoli 
faint o bobl mewn gwirionedd sy'n cael trafferth gyda'r 
cyflwr.

Gall fod yn emosiynol iawn ar brydiau ond rydw i'n 
frwd am ledu'r gair am natur ddifrifol diabetes.

Rwyf hefyd wedi dod yn ymwybodol o'r gwahaniaeth 
enfawr mewn gofal ledled y DU. Mae'r cyllid ar gyfer 
offer a thechnoleg rheoli diabetes yn amrywio'n 
aruthrol ac nid yw'n ymddangos yn deg. Dylai pawb â 
diabetes gael yr un driniaeth waeth ble maent yn byw.

I nodi 25ain mlynedd ers cael diagnosis, fe gerddais Wal 
Fawr Tsieina a chodais fwy na £25,000.”



Angen gwybod
Need to know

• Mae gwahanol inswlinau yn cael eu hamsugno ar 
wahanol gyfraddau o wahanol safleoedd pigiad. 
Ac mae yna rai pethau a all gyflymu gweithrediad  
yr inswlin hefyd, fel:

• gwres: torheulo neu faddon poeth

• ymarfer corff: er enghraifft rhoi pigiad yn eich 
coes ychydig cyn i chi fynd i redeg, felly ceisiwch 
le gwahanol i roi pigiad

• tylino.

• Dylech gael gwared ar nodwyddau bob amser 
mewn bin gwaredu eitemau miniog arbennig, nid 
bin sbwriel. Dyma hefyd lle mae angen i chi roi 
lawnsed wedi'u defnyddio – y ddyfais a ddefnyddir 
ar gyfer gwiriad siwgr gwaed.

• Mae biniau gwaredu eitemau miniog a chlipwyr 
ewinedd am ddim ar bresgripsiwn. Siaradwch 
â'ch clinig am sut i gael gwared ar y blychau pan 
fyddant yn llawn. 

Rhai cwestiynau 

Oes rhaid i mi dalu am fy inswlin?

Na – mae eich holl bresgripsiynau am ddim pan fydd 
gennych ddiabetes Math 1. Ond os ydych chi yn Lloegr, 
bydd angen i chi gael tystysgrif eithrio meddygol i 
hawlio'ch presgripsiwn am ddim, oni bai eich bod 
chi'n 60 neu'n hŷn. Ewch i www.diabetes.org.uk/t1-
prescriptions

Awgrymiadau ar gyfer rhoi pigiad
1 Newidiwch y lle rydych yn rhoi pigiad. Peidiwch â 

mynd i'r un lle – cylchdrowch ble rydych yn rhoi 
pigiad. Mae hyn yn atal lympiau bach rhag cronni 
o dan y croen. Nid yw'r lympiau hyn yn edrych nac 
yn teimlo'n neis iawn ac maent yn ei gwneud yn 
anodd i'ch corff amsugno'r inswlin yn iawn.

2 Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd neu'n boenus 
rhoi pigiad, siaradwch â'ch nyrs a fydd yn gallu 
helpu.

Ble alla i gadw fy inswlin? 
Mae angen cadw'r holl inswlin ar dymheredd is na 
25°C/77°F, yn ddelfrydol 2–6°C/36–43°F. 

Dylai unrhyw inswlin nad ydych yn ei ddefnyddio ar hyn o 
bryd gael ei storio yn yr oergell trwy'r flwyddyn. Peidiwch 
â'i roi yn – neu'n rhy agos at – adran y rhewgell, serch 
hynny, oherwydd gallai'r inswlin gael eu niweidio. 

Taflwch unrhyw inswlin sydd wedi bod allan o'r oergell 
am 28 diwrnod neu fwy. Mae angen storio rhai inswlinau 
yn wahanol, felly darllenwch y daflen wybodaeth i gleifion 
sy'n dod gyda'ch inswlin chi bob amser.

Pympiau inswlin
Mae pwmp inswlin yn rhoi'r inswlin sydd ei angen 
arnoch chi trwy'r dydd a'r nos. Mae yn lle cael 
pigiadau.

Mae dau fath gwahanol o bympiau inswlin – pympiau 
clymu a phympiau patsh. Rydych chi'n cael yr inswlin trwy 
diwb bach o'r enw caniwla, wedi'i osod o dan y croen. Gellir 
gadael y caniwla i mewn am ddau i dri diwrnod. Yna bydd 
angen i chi ei newid am un newydd a'i symud i le gwahanol. 

Gyda phwmp, rydych chi'n rhoi inswlin ychwanegol 
i'ch hun pan fyddwch yn bwyta. Fe'i gelwir yn ddos 
bolws. Bydd eich tîm gofal iechyd yn eich helpu i weithio 
allan faint o inswlin sydd ei angen arnoch chi.

Mae manteision ac anfanteision i gael pwmp inswlin:

Manteision pwmp
• Bydd gennych reolaeth well ar eich lefelau siwgr 

gwaed, gyda llai o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau – 
gweler tudalen 19.

• Bydd angen llai o bigiadau arnoch chi. Dim ond dwy 
neu dair gwaith yr wythnos y mae angen ailosod y 
caniwla.

• Gallwch chi roi gwahanol fathau o ddosau bolws yn 
dibynnu ar ba fath o fwyd rydych chi'n ei fwyta.

• Mae llai o siawns uchafbwyntiau ac isafbwyntiau pan 
rydych yn ymarfer corff.

• Mae'n haws rhagweld amsugnad inswlin na phigiadau.

• Gallwch gael cyfraddau gwaelodol gwahanol trwy 
gydol y dydd a'r nos.

• Bydd gennych fwy o gywirdeb wrth ostwng lefelau 
siwgr gwaed uchel.

• Mae'n haws rheoli lefelau siwgr gwaed wrth deithio ar 
draws parthau amser.

Anfanteision pwmp
• Bydd angen i chi wirio eich lefelau siwgr gwaed yn 

amlach – mae'r inswlin yn gweithredu am gyfnod byr, 
felly bydd angen i chi sylwi a oes gennych lefelau siwgr 
gwaed uchel oherwydd gallai olygu nad yw'r pwmp yn 
gweithio'n iawn.

• Mae angen i'r pwmp fod ynghlwm yn gyson, gyda dim 
ond seibiannau byr ar gyfer cawod neu ymarfer corff.

• Mae risg o haint o'r caniwla.

• Gall y llinell trwyth gael ei blocio, sy'n golygu y bydd yn 
rhaid i chi ei newid yn y fan a'r lle.

• Mae angen llawer o amser i ddysgu am y pwmp a'ch 
diabetes, yn enwedig yn y dechrau.

Rhai cwestiynau 
A allaf ddefnyddio pwmp?

Mae gan NICE (y Sefydliad Cenedlaethol  
dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal) feini prawf  
penodol y dylai pobl eu cwrdd er mwyn  
defnyddio pwmp. Ewch i  
www.nice.org.uk a chwiliwch am  
‘TA151’. Mae'r Alban yn defnyddio  
meini prawf gwahanol – ewch i  
www.sign.ac.uk a chwiliwch am  
‘SIGN 116’.

Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am y meini prawf hyn ac 
os ydynt yn meddwl bod pwmp yn syniad da i chi.

Awgrymiadau ar gyfer cael help 
gyda phwmp
1 Fe ddylech chi gael hyfforddiant gan eich tîm gofal 

iechyd pan fyddwch chi'n dechrau defnyddio 
pwmp.

2 Mewn achosion prin, efallai na fydd gan eich tîm 
brofiad o'u defnyddio felly efallai y bydd angen i 
chi weld tîm arall.

3 Mae yna hefyd lawer o gefnogaeth gan y cwmni 
sy'n gwneud y pwmp. Mae gan y rhan fwyaf linell 
gymorth y gallwch alw. 

4 Mae IPAG (yn yr Alban, www.iPAG.co.uk) ac Insulin 
Pumpers UK (www.insulin-pumpers.org.uk) yn 
grwpiau cymorth ar gyfer defnyddwyr pympiau. 
Mae'n werth cysylltu â nhw.
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Monitro glwcos parhaus 
(CGM)
Dyfais fach yw CGM sy'n eistedd o dan eich croen. 
Mae'n mesur eich lefelau siwgr gwaed yn barhaus, 
ddydd a nos. 

Mae'n dangos tueddiadau yn eich lefelau, ac yn eich 
rhybuddio am uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Ac wrth 
iddo fesur bob ychydig funudau, gallwch gael graff o'ch 
lefelau siwgr gwaed dros amser.

Mae dau fath:

• Amser real. Yn gwirio lefelau siwgr gwaed ar unrhyw 
amser. Gallwch hefyd eu lawrlwytho.

• Ôl-weithredol. Ni allwch wirio mewn amser real–mae 
angen i chi lawrlwytho ac edrych yn ôl ar ganlyniadau.

Mae tair rhan i CGM:

• Synhwyrydd sy'n eistedd ychydig o dan eich croen. Fel 
arfer caiff ei wisgo am saith diwrnod cyn i chi ei ddisodli. 

• Trosglwyddydd ynghlwm wrth y synhwyrydd sy'n 
anfon eich lefelau siwgr gwaed i'ch dyfais arddangos.

• Dyfais arddangos yn dangos eich lefelau siwgr gwaed. 
Mae naill ai'n ddyfais law ar wahân (CGM arunig) neu'n 
bwmp (system integredig).

Daw CGM gyda meddalwedd i ddadansoddi canlyniadau. 
Gallwch weld patrymau yn eich lefelau siwgr gwaed.

Nid yw CGM mewn gwirionedd yn mesur eich 
lefelau siwgr gwaed, ond faint o glwcos yn yr hylif 
sy'n amgylchynu celloedd eich corff – a elwir yn hylif 
interstitaidd. Mae yna oediad bach o ran amser wrth 
wirio'r hylif hwn, yn enwedig ar ôl bwyta neu os ydych 
chi'n gwneud ymarfer corff. Felly, bydd angen i chi wneud 
prawf pricio bys o hyd os ydych yn meddwl am gymryd 
mwy o inswlin neu drin hypo.

Yn yr un modd â phwmp, mae yna fanteision ac 
anfanteision:

Manteision CGM
• Yn olrhain lefelau siwgr gwaed trwy'r dydd a'r nos.

• Yn dangos eich lefelau ar adegau nad ydych fel arfer yn 
gwirio, fel yn y nos.

• Yn dangos tueddiadau pan fydd lefelau'n dechrau 
codi neu ostwng. Yna gallwch chi wneud rhywbeth 
amdano ynghynt.

• Yn gyffredinol, dim cymaint o wiriadau pigo bys.

• Gall helpu i wella'ch HbA1c – gweler tudalen 24, 
oherwydd gallwch chi deilwra'ch dos inswlin yn fwy 
gofalus.

• Gall helpu i leihau hypos, wrth i chi weld tuedd ar i lawr 
cyn iddo ddigwydd.

• Gall osod larwm ar gyfer lefelau uchel / isel.

Anfanteision CGM
• Gallai gormod o wybodaeth eich drysu neu eich poeni.

• Mae angen i chi wneud rhai gwiriadau pigo bys o hyd.

• Efallai na fyddech chi'n hoffi gwisgo'r synhwyrydd.

• Mae angen i chi gael eich cymell i ddefnyddio'r 
wybodaeth.

Awgrymiadau ar gyfer cael CGM 
am gyfnod byr
1 Efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi ddefnyddio 

CGM am wythnos neu ddwy, i edrych ar eich 
tueddiadau lefel siwgr gwaed. Yna gallwch edrych 
ar y rhain gyda'ch tîm gofal iechyd i weld a oes 
angen i chi wneud unrhyw newidiadau i'ch 
triniaeth. Gofynnwch a ydyn nhw'n meddwl ei fod 
yn werth i chi ei gael, ac os ydyw ar gael.

2 Cyn belled â bod gan eich clinig CGM y gall 
fenthyca fel hyn, nid oes angen i chi boeni am 
gyllid. Ond gallai fod aros.

Angen gwybod
Need to know

• Mae angen i chi galibradu'r rhan fwyaf o CGMs 
trwy wirio eich lefelau siwgr gwaed trwy bigo pigo 
bys, ddwywaith y dydd yn gyffredinol. 

Rhai cwestiynau 

Sut alla i gael CGM?

Os ydych chi eisiau CGM yn y tymor hir, bydd angen ei 
gyllido. Maent ar gael ar y GIG, ond nid ar gyfer pawb. 
Dywed canllawiau NICE fod CGMs:

• Heb ei argymell ar gyfer pob oedolyn â Math 1. Ond 
gellir ei ystyried ar gyfer pobl sydd:

• wedi cael mwy nag un hypo difrifol mewn blwyddyn 
heb achos amlwg

• heb ddim ymwybyddiaeth o gwbl o hypos

• yn cael mwy na dau hypo yr wythnos, gyda 
symptomau sy'n effeithio ar fywyd o ddydd i ddydd

• gydag ofn eithafol o hypos

• lefel HbA1c o 75mmol / mol, er gwaethaf gwirio eich 
lefelau siwgr gwaed o leiaf 10 gwaith y dydd.

• Yn cael ei ddefnyddio o leiaf 70 y cant o'r amser.

• Mae angen i CGM amser real gael eu darparu gan 
ganolfan sy'n arbenigo yn ei ddefnyddio, fel rhan o 
strategaethau i wella lefelau HbA1c a lleihau hypos.

Gallwch brynu'ch un eich hun, ond maen nhw'n ddrud. 
Tua £1,000 ar gyfer system arunig, neu £500 os oes 
gennych bwmp eisoes. Mae synwyryddion tua £60 yr un.

Y peth gorau yw siarad â'ch tîm gofal iechyd yn gyntaf, i 
weld a ydych chi'n gymwys o dan feini prawf NICE, neu 
ganllawiau SIGN os ydych chi'n byw yn yr Alban.
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Mae monitor glwcos Fflach yn cynnwys sensor 
bach a wisgwch o dan y croen. Gallwch ddefnyddio 
darllenydd neu ffôn i sganio'r synhwyrydd pryd 
bynnag y dymunwch. Mae'r darllenydd yn dangos 
eich lefelau siwgr gwaed a thuedd eich lefelau. Dim 
ond un math sydd ar gael ar hyn o bryd.

Mae'r meddalwedd yn caniatáu ichi ddadansoddi'ch 
canlyniadau a gweld patrymau yn eich lefelau siwgr, a gall 
helpu i wella eich rheolaeth ar ddiabetes. 

Fel y CGM, nid eich lefelau siwgr gwaed y mae'n eu mesur 
mewn gwirionedd, ond faint o glwcos yn yr hylif, a elwir yn 
hylif interstitaidd, sy'n amgylchynu'ch celloedd. 

Mae'r manteision a'r anfanteision yn debyg i'r rhai ar  
gyfer CGM.

Ond, yn wahanol i CGM, ni allwch osod larwm ar gyfer 

lefelau siwgr gwaed uchel neu isel, felly ni fydd yn eich 
helpu i adnabod hypo.

Sut alla i gael monitor cyflym?
Cyhoeddodd y GIG ddiwedd ar y loteri cod post monitro 
glwcos cyflym yn Lloegr. Ers Ebrill 2019, mae monitro 
glwcos cyflym wedi bod ar gael ar bresgripsiwn ledled 
Lloegr i'r rheini sy'n cwrdd â'r meini prawf – waeth ble 
maen nhw'n byw. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiadau eisoes 
ynghylch argaeledd yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. 
Mae'r Alban hefyd wedi cytuno ar fynediad, ond bydd y 
meini prawf yn dibynnu ar ardal y bwrdd iechyd rydych 
chi'n byw ynddo.

Gallwch ddarganfod mwy am gael monitor Fflach yn 
www.diabetes.org.uk/t1-flash

Dyma Adrian
Mae Adrian wedi bod yn defnyddio monitor 
glwcos fflach am fwy na dwy flynedd. Mae wedi 
newid y ffordd y mae'n rheoli ei ddiabetes Math 1 
yn llwyr

“Rydw i wedi byw gyda diabetes Math 1 ers i mi gael 
diagnosis 19 mlynedd yn ôl. Yn y dyddiau cynnar, 
Roeddwn yn dioddef hypos yn ystod y nos a oedd 
weithiau'n achosi ffitiau brawychus. Ar y pryd, 
roeddwn i'n arfer profi fy siwgr gwaed gan ddefnyddio 
mesurydd, dwy i bedair gwaith y dydd. Roeddwn bob 
amser yn gwirio amser gwely a 1:30am (oherwydd 
y hypos yn ystod y nos), ond ar wahân i hynny dim 
ond pan oedd gen i reswm i amau isafbwynt neu 
uchafbwynt.

Pan glywais am Flach gyntaf yn 2015, gallwn weld ar 
unwaith fod hyn yn cynnig cam ymlaen go iawn wrth 
fy helpu i ddeall fy lefelau siwgr gwaed yn well – ac nid 
yn unig y ffigur cyfredol ond hefyd a oedd yn codi 
neu'n gostwng.

Mae'r darn bach hwn o dechnoleg wedi newid yn 
sylweddol sut rydw i'n rheoli fy niabetes. Erbyn hyn, 
rydw i'n profi sawl gwaith y dydd – mwy nag 20 fel 
arfer – ac eto mae'n haws o lawer ac yn fwy disylw na 

phrofi trwy bigo bys. Ac rydw i'n gallu cadw'n llawer 
agosach at y lefelau targed, nid yn unig trwy ymateb i'r 
darlleniad cyfredol, ond yn bwysicach fyth i'r saeth 
duedd.

Mae fy narlleniad glwcos ar gyfartaledd bellach rhwng 
7 i 8% [53–64mmol/mol], ac mae wedi gostwng yn 
sylweddol. Roedd fy narlleniad HbA1c diweddaraf yn 
5.9% [41mmol/mol], wedi bod dros 8% [64mmol/mol] 
ychydig flynyddoedd yn ôl.”

Monitro glwcos cyflym Hypos a hypers
Hypos
Hypo neu hypoglycemia yw pan fydd lefel eich siwgr 
gwaed yn rhy isel – mae hynny o dan 4mmol/l. 

Rydych chi'n debygol o gael hypo ar ryw adeg.

Arwyddion hypo

Gallant ddod ymlaen yn gyflym. Mae gan bawb 
symptomau gwahanol, ond y rhai mwyaf cyffredin yw:

Trin hypo

Rhaid i chi wneud rhywbeth cyn gynted ag y byddwch 
chi'n sylwi ar symptomau, neu os yw gwiriad wedi dangos 
bod eich lefelau siwgr gwaed yn rhy isel. 

Os na weithredwch yn gyflym, gallai waethygu a gallech 
chi ddechrau teimlo'n ddryslyd ac yn gysglyd. Fe allech chi 
fynd yn anymwybodol neu gael ffit.

Os ydych chi'n ymwybodol

Trin y hypo ar unwaith trwy fwyta neu yfed 15 i 20g o 
garbohydradau sy'n gweithredu'n gyflym. Gallai hyn fod:

• tair tabled glwcos neu ddecstros

• pump o jelly babies

• gwydraid bach o ddiod siwgrog nad yw'n un diet

• carton bach o sudd ffrwythau pur

• dau diwb o gel glwcos fel GlucoGel®.

Canllaw yn unig yw hwn – gall y math o driniaeth hypo a'r 
swm fod yn wahanol i unigolion. Gwiriwch y label bwyd 
i weld faint o garbohydradau sydd ynddo. Mae'n bwysig 
gwirio yn aml gan y gall cynhyrchion a chynhwysion, fel y 
cynnwys siwgr a charbohydradau, newid. Os nad ydych yn 
siŵr faint i'w gymryd, siaradwch â'ch tîm gofal iechyd. 

Gallwch gael gel glwcos ar bresgripsiwn. Gall rhywun arall 
eich helpu i'w gymryd os ydych chi'n teimlo'n rhy gysglyd 
neu'n rhy gymysglyd i'w wneud. Ond ni ellir ei roi i chi os 
ydych yn anymwybodol.

Chi sydd i ddewis y math o driniaeth hypo i chi. Efallai y 
bydd eich dewis hefyd yn dibynnu ar yr hyn sy'n gweithio 
orau i chi, blas, cyfleustra, neu pa mor hawdd yw hi i'w 
storio neu gario o gwmpas. Gall eich tîm gofal iechyd eich 
helpu i benderfynu. 

Ar ôl hypo, efallai y bydd angen i chi fwyta neu yfed 
ychydig mwy i atal eich lefelau siwgr rhag gostwng 
eto. Ceisiwch fwyta 15 i 20g o garbohydradau sy'n 
gweithredu'n arafach. Gallai hyn fod yn frechdan, yn ddarn 
o ffrwythau, grawnfwyd neu laeth. Neu, gallai fod eich 
pryd nesaf os yw'n amser am hwnnw.

•  crynedig a theimlo'n 
sigledig

•  chwysu

•  bod yn bryderus neu'n 
bigog

•  bod yn welw

•  dychlamiadau a phwls 
cyflym

• gwefusau'n binnau 
bach

• golwg aneglur

• bod eisiau bwyd

• teimlo'n ddagreuol

• blinder

• cael cur pen

• dryswch

• diffyg canolbwyntio.

Os ydych chi'n gwirio'ch lefelau siwgr gwaed yn rheolaidd, 
gall rybuddio am hypo cyn i chi gael symptomau.

Pam maen nhw'n digwydd

Ni allwch bob amser wybod pam eich bod wedi cael hypo 
ond mae'r pethau hyn yn eu gwneud yn fwy tebygol:

• methu neu'n gohirio pryd o fwyd neu fyrbryd

• ddim yn cael digon o garbohydradau – fel pasta  
neu datws – yn eich pryd diwethaf

• ymarfer corff egnïol heb gymryd carbohydradau 
ychwanegol  
neu leihau eich dos inswlin 

• cymryd mwy o inswlin nag oedd ei angen arnoch chi

• yfed alcohol ar stumog wag.
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Os byddwch chi'n dod yn anymwybodol

Mae'n bwysig bod eich teulu a'ch ffrindiau'n gwybod 
beth i'w wneud os oes gennych hypo difrifol ac yn dod yn 
anymwybodol. Bydd angen iddyn nhw eich helpu chi'n 
gyflym iawn. Dylent:

• Eich rhoi yn y sefyllfa adfer – ar eich ochr gyda'r pen 
wedi'i blygu'n ôl a'r ben-glin uchaf wedi'i blygu.

• Rhoi pigiad glwcagon i chi – os ydych chi wedi cael 
presgripsiwn o'r rhain.

• Ffonio ambiwlans os nad oes pecyn glwcagon neu os 
nad ydych wedi gwella 10 munud ar ôl y pigiad.

• Ffonio ambiwlans ar unwaith os nad oes unrhyw un 
wedi'i hyfforddi i roi pigiad glwcagon.

Sicrhewch fod eich teulu a'ch ffrindiau'n gwybod na 
ddylent geisio rhoi unrhyw fwyd neu ddiod i chi – neu 
roi unrhyw beth yn eich ceg – pan fyddwch chi'n 
anymwybodol neu'n methu llyncu.

Hypos yn y nos

Mae lefelau siwgr gwaed isel yn digwydd yn y nos, ac nid 
yw rhai pobl bob amser yn sylwi ar y symptomau ac yn 
deffro ar unwaith. Mae hyn yn golygu y gallai eich lefelau 
siwgr gwaed ostwng ymhellach ac efallai y bydd yr hypo 
yn mynd yn fwy difrifol. Os na fydd yr hypo yn eich deffro, 
efallai y byddwch yn sylweddoli eich bod wedi cael un os 
ydych chi'n teimlo'n flinedig iawn neu gyda chur pen y 
bore wedyn.

Os ydych chi'n meddwl y gallech fod yn cael hypos yn 
y nos, gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed cyn i chi fynd i 
gysgu ac yn ystod y nos. Os yw'r gwiriadau'n awgrymu 
eich bod yn cael hypos, efallai y bydd angen i chi newid 
eich dos inswlin. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am hyn.

Awgrymiadau ar gyfer atal hypo
1 Gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed yn rheolaidd.

2 Cymerwch eich inswlin yn gywir.

3 Peidiwch â methu pryd o fwyd.

4 Ceisiwch amcangyfrif cyfrifiadau carbohydradau 
mor gywir â phosibl.

5 Bwytewch fwy o garbohydradau os ydych chi'n 
fwy egnïol nag arfer.

6 Peidiwch ag yfed alcohol ar stumog wag neu yfed 
gormod o alcohol.

Angen gwybod
Need to know

• Cadwch driniaethau hypo gyda chi bob amser.

• Gwiriwch gynnwys carbohydradau eich triniaeth 
hypo yn rheolaidd, oherwydd gall cynhyrchion 
newid.

• Os ydych chi'n cael hypos yn y nos, gwiriwch eich 
lefelau siwgr gwaed cyn mynd i'r gwely ac yn 
ystod y nos. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am yr 
amseroedd gorau.

• Mae'n syniad da cario rhywfaint o ID diabetes, fel 
cerdyn adnabod, breichled neu fwclis. 

• Os oes gennych hypo, peidiwch â mynd am 
fwydydd sy'n uchel mewn braster fel siocled neu 
fisgedi. Mae'r braster yn arafu pa mor gyflym 
mae'r siwgr yn cael ei amsugno ac nid ydynt yn 
gweithio'n ddigon cyflym.

Rhai cwestiynau 

A ddylwn i gadw fy siwgr gwaed yn uchel i  
osgoi hypos? 

Na, mae'n ddrwg ichi fyw gyda lefelau siwgr gwaed uchel. 
Fe allech chi deimlo'n sychedig, mynd i'r toiled yn aml a 
theimlo'n flinedig. Ac yn y tymor hir, mae'n waeth o lawer. 
Gallai achosi cymhlethdodau fel dallineb, trawiad ar y 
galon, strôc, clefyd yr arennau a thrychiadau o'r aelodau 
isaf. Mae hefyd yn cynyddu'r risg o cetoasidosis diabetig 
(DKA) – gweler tudalen 22.

Sut bydd hypo yn effeithio ar fy lefelau siwgr gwaed?

Ar ôl hypo, efallai y bydd eich lefelau siwgr  
gwaed yn codi. Gallai fod  
oherwydd i'r hypo eich  
gwneud chi yn llwglyd  
ac i chi fwyta llawer. Gallai  
fod oherwydd i'r hypo  
achosi i'ch corff geisio  
cywiro'r lefelau siwgr gwaed  
o'i storfa siwgr ei hun yn yr iau.  
Ond peidiwch â chynyddu  
eich dos o inswlin.

Hypers
Hyper neu hyperglycemia yw pan fydd eich siwgr gwaed 
yn rhy uchel. Mae hynny fel arfer yn uwch na 7mmol/l cyn 
pryd bwyd neu'n uwch na 8.5mmol/l ddwy awr ar ôl pryd 
bwyd.

Arwyddion hyper

• pipi mwy na'r arfer, yn enwedig yn y nos

• bod yn sychedig iawn

• cur pen

• blinder.

Ond nid oes gennych symptomau bob amser. Mae 
gwirio'ch siwgr gwaed yn rheolaidd yn hanfodol fel eich 
bod chi yn gallu gweld hyper yn gynnar.

Trin hyper

Mae'n dibynnu ar yr achos. Os ydych yn eu cael yn 
aml, siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am eich inswlin, 
meddyginiaethau a'ch ffordd o fyw. Os yw lefel eich siwgr 
gwaed yn uchel am gyfnod byr, nid oes angen triniaeth 
frys arnoch. Ond os yw'n aros yn uchel, mae angen i chi:

• yfed llawer o hylif di-siwgr

• gael inswlin ychwanegol

• geisio cyngor meddygol ar unwaith os ydych chi'n 
teimlo'n sâl – yn enwedig os ydych chi'n chwydu.

Awgrymiadau ar gyfer atal hyper
1 Gwybod eich dognau carbohydrad a sut maen 

nhw'n effeithio ar eich lefelau siwgr gwaed.

2 Os ydych chi'n sâl, daliwch ati i gymryd eich 
inswlin hyd yn oed os nad ydych chi'n bwyta. 
Cysylltwch â'ch tîm gofal iechyd os oes angen 
mwy o wybodaeth arnoch.

3 Byddwch mor egnïol â phosib.

4 Cofiwch eich inswlin ac unrhyw feddyginiaethau 
eraill, a chymerwch nhw yn gywir bob amser.

5 Efallai y bydd angen mwy o inswlin arnoch chi, 
felly siaradwch gyda'ch tîm gofal iechyd.

Rhai cwestiynau 

Pam ydw i'n cael hypers?

Mae yna lawer o resymau. Efallai eich bod chi:

• wedi methu dos inswlin

• heb ddigon o inswlin ar gyfer y carbohydradau rydych 
wedi'u bwyta

• dan straen

• yn sâl o haint 

• wedi gor-drin hypo.

Angen gwybod
Need to know

• Adnabod arwyddion hyper.

• Gwybod beth i'w wneud pan fyddwch chi'n sâl.

• Cario ID diabetes.

• Os yw eich lefelau siwgr yn y gwaed yn uchel iawn, 
gall fod yn beryglus iawn ac arwain at getoasidosis 
diabetig (DKA). Mae'n argyfwng sy'n peryglu 
bywyd os na chaiff ei drin mewn pryd – gweler 
tudalen 22.
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Cetoasidosis diabetig 
(DKA)
Gall lefelau siwgr gwaed uchel cyson arwain at 
getoasidosis diabetig (DKA). Mae'n argyfwng sy'n 
peryglu bywyd os na chaiff ei drin mewn pryd.

Mae'n digwydd pan fydd diffyg inswlin difrifol yn golygu 
na all y corff ddefnyddio glwcos ar gyfer egni, felly mae'n 
dechrau chwalu meinwe arall y corff fel ffynhonnell egni 
arall. Cetonau yw sgìl-gynnyrch y broses hon. Maen nhw'n 
gemegau gwenwynig sy'n cronni ac, os na chaiff ei drin, 
gallant achosi i'r corff fynd yn asidig.

Yr amseroedd mwyaf tebygol i DKA ddigwydd yw:

• os oeddech chi'n wael iawn pan gawsoch eich 
diagnosis

• pan fyddwch chi'n sâl

• yn ystod cyfnod o dwf/glasoed

• os nad ydych wedi cymryd eich inswlin am  
unrhyw reswm.

Mae DKA fel arfer yn datblygu dros 24 awr, ond gall fod yn 
gyflymach – yn enwedig mewn plant ifanc neu os ydych 
chi'n defnyddio pwmp. 

Bydd angen i chi fynd i'r ysbyty i gael triniaeth. Mae hyn yn 
cynnwys hylifau mewnwythiennol sy'n cael eu monitro'n 
agos, inswlin a glwcos.

Adnabod DKA

Gall achosi symptomau fel:

• poen abdomen

• cyfog neu chwydu

• anadlu cyflym ac arogl cetonau ar eich anadl – fel arogl 
fferins pear drops. 

Os yw DKA yn cael ei weld yn ddigon buan, gellir ei drin 
yn llwyddiannus. Y ffordd orau i wirio yw trwy brofi am 
getonau yn eich gwaed neu wrin. Dylid rhoi stribedi profi 
ceton wrin i chi, neu stribedi profi ceton gwaed os oes gan 
eich mesurydd glwcos gwaed y swyddogaeth hon.

Pryd i wirio

Dylech wirio am getonau os:

• Yw eich lefel siwgr gwaed yn 13mmol/l neu fwy.

• Rydych chi'n teimlo'n sâl. Mae hwn yn amser risg uchel 
i DKA, gan mai ymateb eich corff i salwch yw rhyddhau 
mwy o glwcos o'r iau i'ch gwaed. Hyd yn oed os nad 
ydych chi'n bwyta, gallai eich lefelau siwgr yn y gwaed 
fynd yn uchel o hyd. Felly, mae'n hanfodol eich bod 
chi'n dal i gymryd eich inswlin. 

Os oes gennych lefelau siwgr gwaed uchel ac unrhyw 
symptomau DKA, mae angen i chi fynd i'r ysbyty am 
driniaeth ar frys.
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Targedau a gwiriadau
O leiaf unwaith y flwyddyn, dylech gael adolygiad 
llawn o'ch diabetes gyda'ch tîm gofal iechyd. Fe'i 
gelwir yn adolygiad blynyddol o ddiabetes. Mae 
ychydig yn debyg i MOT o'ch diabetes. 

Bydd eich tîm gofal iechyd yn trafod eich iechyd 
cyffredinol a'ch ffordd o fyw, a sut maen nhw'n chwarae 
rhan yn eich rheolaeth ar ddiabetes. Gyda'ch gilydd, fe 
luniwch gynllun gofal iechyd am y flwyddyn o'ch blaen.

Er y byddwch chi'n gofalu am eich diabetes bob dydd, 
mae yna rai pethau bydd angen i'r tîm gofal iechyd eu 
gwirio. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod mewn iechyd 
da. Mae'r gwiriadau'n cynnwys eich lefelau siwgr gwaed, 
lefelau colesterol, pwysedd gwaed, eich pwysau, eich 
traed, eich llygaid a pha mor dda y mae eich arennau'n 
gweithio. 

Bydd gan rai o'r gwiriadau hyn dargedau i anelu 
amdanynt. Y rhain yw:

• Lefelau siwgr gwaed. HbA1c yw'r hyn rydyn ni'n ei 
alw'n fesur tymor hir o siwgr gwaed. Dylai fod fel arfer 
yn is na 48mmol/mol. 

• Mynegai Mas y Corff (BMI). Os yw eich ffigur BMI yn 
25kg/m2 – neu 23kg/m2 os ydych o gefndir De Asiaidd 
– neu uwch, efallai y dywedir wrthych y gallai colli 
pwysau helpu eich diabetes. Bydd eich tîm gofal iechyd 
yn gweithio allan eich BMI ac yn gosod targed ar eich 
cyfer chi. Ystod iach yw 20 i 25 a dylid rhoi'r gefnogaeth 
i chi gyflawni hyn. Gweler tudalen 48. 

• Mesur y canol. Dylai fod yn llai na:

• 80cm (31.5in) ar gyfer merched

• 90cm (35in) ar gyfer dynion De Asiaidd

• 94cm (37in) ar gyfer dynion eraill.

•  Pwysedd gwaed. Dylai fod o dan 130/80mmHg. 
Siaradwch gyda'ch tîm gofal iechyd ar gyfer eich targed 
unigol.

• Colesterol. Bydd eich tîm gofal iechyd yn rhoi eich 
targed i chi ar gyfer hyn gan nad oes ffigur cyffredinol 
i'w ddefnyddio. 

Awgrymiadau
Cadwch gopi o'ch targedau a'ch canlyniadau eich 
hun. Yna gallwch olrhain sut rydych chi'n gwneud a 
gwybod lle y gallai fod angen help arnoch.

Rhai cwestiynau 

Beth os na fyddaf yn cwrdd â'm targedau?

Peidiwch â phoeni os na fyddwch chi'n cyrraedd eich 
targedau trwy'r amser – gall gymryd amser. Unwaith y 
byddwch chi'n gwybod beth yw'ch canlyniadau, gallwch 
chi a'ch tîm gofal iechyd wneud rhywbeth yn ei gylch. 
Gallant eich helpu i wneud newidiadau i'ch ffordd o fyw a 
/ neu addasu eich inswlin i ddod yn agosach at gyrraedd 
eich targedau. 

Angen gwybod
Need to know

• Mae'r targedau cyffredinol yn ganllaw defnyddiol, 
ond y rhai pwysicaf yw'r rhai rydych chi'n cytuno 
â'ch tîm gofal iechyd.

Dyma Stewart
Gwnaeth mynd ar gwrs diabetes wneud bywyd 
yn haws

“Cefais ddiagnosis o ddiabetes Math 1 pan oeddwn yn 
46 oed. Roeddwn yn ddigon ffodus i wybod am amser 
hir sut brofiad oedd peidio â chael diabetes. A 
doeddwn i ddim eisiau i'm bywyd newid yn sylweddol, 
dim ond oherwydd ei fod o gen i.

Rydw i bellach yn 62 oed, ac es i ar gwrs DAFNE wyth 
mlynedd ar ôl cael diagnosis.

Cyn y cwrs, roeddwn i'n arfer cyfri'r carbohydradau a 
cheisio cymhathu fy inswlin, ond roedd trwy brofi a 
methu. Byddwn yn aml yn ei gael yn anghywir ac yn 
canfod fy hun yn mynd fel io-io. Yr hyn mae DAFNE yn 
ei wneud yw eich helpu meistroli hynny. Cymerodd y 
dyfalu allan o'r sefyllfa.

Cyn y cwrs, roeddwn i wir yn hoelio fy lefelau i lawr 
– roeddwn i'n hollol paranoid am fy ngolwg. Un o fy 
mhrif ddiddordebau yw fy mod i'n wyliwr adar ac nid 
oeddwn i eisiau'r cymhlethdod hwnnw. Dysgais, os 
ydych chi'n cadw'ch HbA1c ar lefel resymol, does dim 
rhaid i chi fod yn bryderus amdano trwy'r amser. 
Treuliais flynyddoedd heb sylweddoli hynny. Rwy'n 
gwybod nawr nad yw fy hobïau yn mynd i gael eu 
cymryd oddi wrthyf yn sydyn.

Cafodd mynd ar DAFNE effaith enfawr ar fy nheulu 
hefyd. Sylweddolais ei bod yn iawn cael hufen iâ eto, a 
fy newis i oedd o pe bawn i eisiau siocled. Wrth i'r 
pethau hynny ddechrau cicio i mewn, sylweddolais 
gymaint yr oedd fy nheulu wedi bod yn rheoli eu 
hunain o amgylch fy niabetes.

Cyfarfod ag eraill

Rwy'n credu mai un o'r pethau mwyaf defnyddiol am y 
cwrs oedd treulio amser yng nghwmni pobl eraill â 
diabetes. Yn flaenorol, nid oeddwn yn gwybod a oedd 
fy mhrofiad o ddiabetes yn un arferol, ond roedd 
rhannu a dysgu oddi wrth ein gilydd yn rhan bwysig 
iawn o'r cwrs.

Cwrs yn rhoi'r pecyn cymorth i chi reoli eich diabetes. 
Mae'n rhoi hyder i chi. Ar y cyfan rydw i'n gwybod 
nawr, os oes gen i hypo, neu'n cael fy hun gyda 
darlleniad uchel iawn, gallaf weithio allan beth sydd 
wedi digwydd.

Mae cael diabetes yn isel ar y rhestr o bethau yr wyf am 
nad yw'n cael effaith ar yr hyn y gallaf neu na allaf ei 
wneud mwyach. Mae wedi rhoi fy mywyd yn ôl i mi.”
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Eich 15 Hanfodion Gofal 
Iechyd
Pan fydd diabetes gennych, mae gennych hawl i rai 
gwiriadau, profion a gwasanaethau bob blwyddyn 
i'ch helpu i gael y gofal sydd ei angen arnoch. Efallai 
y byddwch chi'n gwybod am hyn fel eich adolygiad 
blynyddol. Mae 15 o wahanol wiriadau a gwasanaethau 
y mae gennych hawl iddynt – rydym wedi galw hyn eich 
15 Hanfodion Gofal Iechyd. Mae cael yr holl wiriadau 
diabetes hanfodol hyn yn eich helpu i leihau eich risg o 
gymhlethdodau diabetes difrifol.

1  Gwybod eich lefelau siwgr gwaed. Mae angen i 
weithiwr gofal iechyd proffesiynol wirio'ch lefelau siwgr 
gwaed cyfartalog o leiaf unwaith y flwyddyn. Prawf 
gwaed HbA1c yw'r enw arno.

2  Gwybod eich pwysedd gwaed. Rhaid i'ch meddyg 
neu nyrs fesur eich pwysedd gwaed o leiaf unwaith y 
flwyddyn. Byddan nhw'n cytuno ar darged personol i 
chi.

3  Gwybod eich colesterol (brasterau gwaed). Bydd 
eich tîm gofal iechyd yn gwirio'ch colesterol o leiaf 
unwaith y flwyddyn. Byddant yn dweud wrthych beth 
mae'r canlyniadau yn ei olygu ac os oes angen i chi 
gymryd camau i ddod ag o i lawr.

4  Gofalwch am eich llygaid. Fe'ch gwahoddir i 
apwyntiad sgrinio llygaid bob blwyddyn. Mae hyn yn 
gwirio am arwyddion o retinopatheg (difrod i'r llygaid). 
Mae camera digidol arbennig yn tynnu llun o'ch retina, 
sydd yng nghefn eich llygad, ac mae arbenigwr yn 
edrych am unrhyw newidiadau. Mae'n brawf rhad ac 
am ddim, y cewch eich gwahodd iddo. Nid yw'r un 
peth â phrawf llygaid rheolaidd. Os byddwch chi'n 
sylwi ar unrhyw newidiadau yn eich golwg ar unrhyw 
adeg yn ystod y flwyddyn mae'n rhaid i chi gysylltu 
â'ch meddyg neu optometrydd.

5  Gwiriwch eich traed a'ch coesau. Mae angen i groen, 
cylchrediad a chyflenwad nerfau eich coesau a'ch traed 
gael eu harchwilio o leiaf unwaith y flwyddyn gan eich 
tîm gofal iechyd. Mae hynny oherwydd bod pobl â 
diabetes mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau 
a all arwain at drychiadau bysedd traed, traed neu 
goesau. Y newyddion da yw y gellir osgoi'r rhain trwy 
gael eich gwiriad a dilyn rhai awgrymiadau syml ar 

gyfer traed iach ar dudalen 72. Dylid dweud wrthych a 
oes gennych unrhyw risg o broblemau traed ac a oes 
angen i chi weld podiatrydd neu glinig traed arbenigol. 
Dylech hefyd wirio'ch traed bob dydd. Cadwch eich 
sodlau wedi'u lleithio'n dda a gwiriwch eich ewinedd 
traed. Os ydych chi'n gweld unrhyw beth anarferol, 
ewch yn syth at eich meddyg. 

6  Cadwch eich arennau'n iach. Mae dau brawf ar gyfer 
swyddogaeth yr arennau sydd eu hangen arnoch 
bob blwyddyn. Mae un yn profi'ch wrin am brotein – 
arwydd o broblemau posibl gyda'r arennau. Yr ail yw 
prawf gwaed i fesur pa mor dda y mae eich arennau'n 
gweithio. Mae clefyd yr arennau yn fwy cyffredin mewn 
pobl â diabetes a phwysedd gwaed uchel.

7  Cymerwch reolaeth ar eich diet. Bydd cael llai o halen 
a llai o fwyd brasterog yn eich diet yn eich helpu i gadw 
llygad ar eich lefelau colesterol a phwysedd gwaed. Ac 
fel y gwyddoch nawr, mae hyn yn helpu i leihau eich risg 
o gymhlethdodau diabetes. Oherwydd bod gennych 
ddiabetes, mae gennych hawl i gyngor dietegol gan 
ddietegydd.

8  Siarad am sut yr ydych yn teimlo. Gall fod yn anodd 
byw gyda diabetes ac rydych yn sicr o boeni amdano 
weithiau. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am unrhyw 
bryderon ac, os oes angen, gofynnwch am gefnogaeth 
arbenigol.

9  Ewch i gwrs addysg grŵp. Cwrs addysg grŵp yw sut 
y gallwch chi ddysgu popeth sydd angen i chi ei wybod 
am ddiabetes. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â 
phobl eraill sydd â diabetes. Dylid cynnig cwrs addysg 
diabetes yn eich ardal chi pan gewch ddiagnosis gyntaf 
– neu gwrs gloywi blynyddol yn nes ymlaen.

10  Adnabod eich arbenigwyr diabetes. Mae diabetes 
yn effeithio ar wahanol rannau o'r corff a dylid eich 
cyfeirio at weithwyr proffesiynol arbenigol yn ôl yr 
angen, fel nyrs arbenigol diabetes, dietegydd, fferyllydd 
neu bodiatrydd.

11  Archebwch eich brechiad ffliw am ddim. Mae 
pobl â diabetes mewn mwy o berygl o salwch difrifol, 
fel niwmonia, os cânt y ffliw. Dylid rhoi cynllun gofal 
personol i chi hefyd yn dweud wrthych pa gamau i'w 
cymryd os ydych chi'n sâl.

12  Cael gofal da yn yr ysbyty. Os oes rhaid i chi aros yn 
yr ysbyty, mae gennych hawl i ofal o ansawdd uchel 
gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol. P'un 
a ydych chi yno oherwydd eich diabetes ai peidio.

13  Siaradwch am unrhyw broblemau rhywiol. Mae 
diabetes yn cynyddu'r risg o anhawster rhywiol ymysg 
dynion a merched. Gall gael ei achosi gan ffactorau 
corfforol, emosiynol a ffordd o fyw, neu feddyginiaeth 
y gallech fod yn ei chymryd. Efallai y bydd hi'n anodd 
siarad am rai o'r pethau hyn. Ond mae eich tîm gofal 
iechyd yno i roi'r gefnogaeth, y cyngor neu'r driniaeth 
sydd ei hangen arnoch chi. 

14  Stopio ysmygu. Mae diabetes yn cynyddu eich risg 
o glefyd y galon a strôc, ac mae ysmygu yn cynyddu'r 
risg hon hyd yn oed yn fwy.

15  Cynlluniwch ymlaen llaw os ydych chi eisiau babi. 
Rhaid i'ch rheolaeth diabetes fod yn llawer tynnach pan 
ydych chi'n bwriadu cael babi oherwydd bod llawer 
mwy o risgiau ynghlwm. Dylech ddisgwyl cefnogaeth 
gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol ar 
bob cam, cyn beichiogi hyd at ofal ôl-enedigol.

Awgrymiadau ar gyfer cael y mwyaf 
o'ch apwyntiadau

Cyn apwyntiad:

1 Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wybod. 
Ysgrifennwch rai pwyntiau a dau neu dri 
chwestiwn. 

2 Cymerwch bethau rydych chi'n meddwl fydd yn 
ddefnyddiol, fel canlyniadau eich siwgr gwaed neu 
restr o'ch meddyginiaethau. 

3 Gofynnwch a fydd angen unrhyw brofion arnoch 
cyn mynd i'r apwyntiad.

4 Gofynnwch a oes angen i chi ddod ag unrhyw 
beth gyda chi, fel sampl wrin. 

Yn ystod apwyntiad:

1 Gwrandewch a gofyn cwestiynau. Peidiwch â bod 
yn swil i ofyn cwestiynau am unrhyw beth nad 
ydych chi'n ei ddeall, neu os oes angen mwy o 
eglurhad arnoch chi. 

2 Cymerwch nodiadau i'ch helpu chi i gofio beth 
sydd wedi cael ei ddweud.

3 Gofynnwch am ganlyniadau eich profion a beth 
maen nhw'n ei olygu.

4 Gallwch fynd â rhywun gyda chi i helpu gyda 
chwestiynau a chofio beth sydd wedi'i ddweud. 

5 Gwiriwch fod popeth yr oeddech am siarad 
amdano wedi'i drafod.

6 Lluniwch gynllun gyda'ch gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd 
nesaf. 

7 Gofynnwch gyda phwy y dylech chi gysylltu os oes 
gennych chi fwy o gwestiynau. 

8 Gofynnwch a oes unrhyw gefnogaeth ar gael yn 
eich ardal leol.

Ar ôl yr apwyntiad:

1 Ewch dros yr hyn a ddywedwyd. Gwnewch nodyn 
o unrhyw beth sydd angen i chi ei wneud cyn eich 
apwyntiad nesaf.

2 Rhowch eich apwyntiad nesaf yn eich dyddiadur.

Rhai cwestiynau 

Dydw i ddim yn cael yr holl wiriadau cywir – beth 
alla i ei wneud?

Mae angen i chi siarad â'ch meddyg neu rywun  
yn eich tîm gofal iechyd. Ewch â chopi o'r canllaw  
hwn a rhestr wirio 15 Hanfodion Gofal Iechyd.  
Os byddwch angen gwneud cwyn, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-15-essentials am fwy  
o fanylion. 

Angen gwybod

• Defnyddiwch y rhestr hon o 15 Hanfodion Gofal 
Iechyd i wirio eich bod yn cael y gofal iawn yn 
ystod y flwyddyn, bob blwyddyn.

• Gallwch ddysgu rheoli'ch cyflwr yn hyderus  
gan ddefnyddio ein gwasanaeth addysg  
ar-lein am ddim, Parth Dysgu. Ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-learning

Need to know
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Eich tîm gofal iechyd 
 
 Aelod tîm Beth maen nhw'n ei wneud?

Enw a manylion 
cyswllt

Pryd ydw i'n 
eu gweld?

Meddyg teulu Dyma'r meddyg sy'n gyfrifol am eich iechyd, gofal a 
thriniaeth gyffredinol. Os oes ganddyn nhw ddiddordeb 
arbennig mewn diabetes neu os ydyn nhw'n arbenigwr, 
efallai y byddan nhw'n chwarae mwy o ran yn eich gofal 
diabetes. Fel arall, byddant yn eich cyfeirio at glinig 
diabetes.

Nyrs practis Nyrs o'ch meddygfa a allai gefnogi'ch gofal diabetes. 
Mae hyn yn dibynnu ar eu gwybodaeth arbenigol.

Nyrs diabetes 
arbenigol (DSN)

Nyrs â gwybodaeth arbenigol am ddiabetes sydd ond 
yn gweithio gyda phobl â diabetes. Maent fel arfer yn 
rhoi cefnogaeth a chyngor rhwng apwyntiadau gyda 
phethau fel gwirio siwgr gwaed, ac addasu eich inswlin 
a'ch meddyginiaeth.

Dietegydd 
cofrestredig

Arbenigwr mewn bwyd a maeth. Maen nhw'n rhoi 
gwybodaeth a chefnogaeth i chi i'ch helpu chi i newid 
eich arferion bwyta. Fe ddylech chi bob amser weld 
dietegydd cofrestredig pan fyddwch chi'n cael eich 
diagnosis gyntaf. Yna dylech gael adolygiadau rheolaidd 
gyda nhw.

Podiatrydd 
cofrestredig

Arbenigwr mewn traed a choesau. Efallai y bydd angen i 
chi eu gweld i wirio a rheoli unrhyw broblemau gyda 
choesau a thraed yn gysylltiedig â diabetes.

Offthalmolegydd Meddyg sy'n arbenigo mewn llygaid. Gallant wneud 
eich adolygiad sgrinio retina a rhoi triniaethau, os ydych 
eu hangen. 

Fferyllydd Fferyllydd cymwys yn eich fferyllfa neu siop fferyllydd. Yn 
ogystal â rhoi meddyginiaethau a chyflenwadau i chi ar 
bresgripsiwn, gallant adolygu'ch meddyginiaeth.

Seicolegydd Arbenigwr a all eich helpu os ydych chi'n poeni am eich 
diabetes. Os yw'r pryderon hyn yn effeithio ar eich  
bywyd, maent yn cynnig cefnogaeth emosiynol.

Rhai cwestiynau 

Sut y byddaf yn darganfod pwy yw aelodau  
fy nhîm?

Yn gyntaf, mae'n well gofyn i'ch meddyg neu nyrs 
diabetes. Peidiwch â bod yn swil o ofyn iddynt aros wrth 
i chi gymryd nodyn o enwau a manylion. Maen nhw'n 
debygol o fod yn weithwyr gofal iechyd proffesiynol 
gwahanol – efallai na fyddwch chi'n eu gweld  
i gyd ar yr un pryd ac yn yr un lle.

Awgrymiadau ar gyfer cysylltiadau
Cytunwch â'ch tîm diabetes pwy fydd eich prif gyswllt. 
Fel rheol, dyma'r person rydych chi'n ei weld amlaf.

Dyma Ross
Ar ôl mynd ar gwrs DAFNE, mae Ross bellach yn 
eu hystyried yn rhan hanfodol o ofal

“Roeddwn i'n meddwl fy mod i'n gwybod popeth am 
ddiabetes ac na fyddech chi'n gallu dianc o'r 
isafbwyntiau a'r uchafbwyntiau. Nid oedd yn rhywbeth 
roeddwn i'n meddwl y gallwn ei reoli'n iawn.

Ond, ar y cwrs, roedd gennym bobl sydd wedi bod â 
diabetes ers degawdau, ac oedd yn anhygoel i ddysgu 
oddi wrthynt. Rydych chi'n sylweddoli nad chi yw'r 
unig un sy'n mynd trwy hyn, ac mae'n iawn weithiau 
gwneud camgymeriadau – mae pawb yn gwneud 
hynny.

Ers mynd ar y cwrs, mae fy siwgrau gwaed yn cael eu 
rheoli'n llawer gwell. Bu hypos llai peryglus, 
uchafbwyntiau llai blinedig, HbA1c is, mwy o brofi, 
dewisiadau diet mwy gwybodus – ac mae'n llawer 
haws canolbwyntio yn y gwaith, a gweithio allan yn y 
gampfa. Mae'n teimlo'n llawer llai fel annifyrrwch, a 
mwy o rywbeth y gallaf ei reoli a dal i fyw'r bywyd rydw 
i eisiau.

Mae'r GIG eisoes dan bwysau, a gallaf  
weld cyrsiau'n helpu i leihau cymhlethdodau tymor hir, 
gan ryddhau meddygon a nyrsys.  
Rwy'n credu bod y cyrsiau'n hanfodol ar gyfer lles pobl 
ddiabetig yn y DU. Gall wneud gwahaniaeth mor 
enfawr, gan ganiatáu inni fyw bywydau iachach, mwy  
llawn efo llai o straen.

Mae'n bum niwrnod o'ch bywyd ac, mae wedi gwneud 
rhai newidiadau enfawr i mi eisoes. Rwy'n teimlo llawer 
mwy o reolaeth, yn fwy ymwybodol o'r hyn rydw i'n ei 
fwyta, ei yfed a'i wneud, a sut mae hynny'n effeithio ar 
fy siwgrau gwaed."
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Angen gwybod

Efallai na fydd cyrsiau DAFNE ar gael yn eich ardal chi. 
Fodd bynnag, mae yna hefyd rai cyrsiau da, lleol y 
gallwch chi ddarganfod amdanyn nhw gan eich tîm 
gofal iechyd eich hun.

Gallech hefyd ymuno â'r Parth Dysgu, ein platfform 
addysg ar-lein ryngweithiol am ddim. Mae'n ffordd 
newydd o ddysgu am eich diabetes, gan gyfuno ein 
gwybodaeth glinigol â phrofiadau pobl sy'n byw gyda 
diabetes Math 1.

Ewch i www.diabetes.org.uk/t1-learning i 
ddarganfod mwy.

Need to know

Dysgu mwy
Mae yna lawer i'w ddysgu am ddiabetes Math 1.  
Ac mae gwybod am ddiabetes yn hollbwysig  
o ran rheoli eich diabetes. 

P'un a ydych chi newydd gael eich diagnosis, neu wedi 
ei gael ers tro, nid yw hi byth yn rhy hwyr i wneud eich 
hun yn arbenigwr yn eich gofal a'ch cyflwr eich hun. Os 
gwnewch chi, mae'n gymaint haws byw gyda'r cyflwr, 
a gallwch leihau'ch risg o ddatblygu cymhlethdodau 
ymhellach i lawr y lôn.

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y gofal 
iawn trwy ei wirio yn erbyn ein rhestr wirio 15 Hanfodion 
Gofal Iechyd, ar dudalen 26.

Nesaf, dilynwch gwrs addysg diabetes am ddim. Gall fod 
yn anodd cael lle ar gwrs addysg neu efallai y bydd yn 
rhaid i chi aros i le ddod ar gael.

Fodd bynnag, mae pobl sy'n mynd ar y cyrsiau hyn yn fwy 
hyderus ynglŷn â'u dealltwriaeth ohono – a sut i edrych ar 
ôl eu hunain.

Dylai pawb yn y DU sydd â diabetes gael  
cynnig cwrs am ddim. Os na chynigiwyd un i chi,  
gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gofyn am atgyfeiriad.

Os nad ydych yn gallu neu os nad ydych eisiau mynychu 
cwrs grŵp, dylid cynnig dewis arall i chi,  
sydd hefyd yn un o'r 15 Hanfodion Gofal Iechyd.

Y ddau brif gwrs i chi gyda Math 1 yw:

• DAFNE. Yn eich dysgu sut i amcangyfrif y 
carbohydradau ym mhob pryd bwyd a brechu'r dos 
cywir o inswlin, fel y gallwch ffitio diabetes yn eich 
ffordd o fyw eich hun.

• BERTIE. Cwrs ar-lein yw hwn. Mae'n rhyngweithiol ac 
yn eich helpu i ddeall a rheoli'ch diabetes mewn ffordd 
sy'n iawn i chi.

Awgrymiadau ar gyfer gwneud y  
mwyaf o'ch cwrs
1 Mae'n debyg y bydd angen i chi gymryd amser i 

ffwrdd o'r gwaith i fynd ar gwrs – ond mae'n 
werth chweil, yn enwedig os yw'n eich helpu i 
ofalu am eich diabetes a'ch iechyd yn well. Os 
ydych chi'n cael trafferth cael amser i ffwrdd, 
esboniwch y buddion i'ch cyflogwr. Efallai y bydd 
darparwr y cwrs neu'ch tîm gofal iechyd yn gallu 
rhoi deunyddiau neu lythyr ar gyfer  
eich cyflogwr. 

2 Mae'r cyrsiau'n anffurfiol ac yn gyfeillgar – 
peidiwch â bod ofn gofyn cwestiynau.

3 Manteisiwch ar y cyfle i gymysgu a rhannu 
profiadau ag eraill ar y cwrs.

Rhai cwestiynau 

Oni allaf fynd ar-lein am wybodaeth yn unig?

Mae yna lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar-lein, ond mae 
angen i chi fod yn ofalus. Nid yw rhai gwefannau bob 
amser yn gywir. Er mwyn osgoi unrhyw wybodaeth sydd 
wedi dyddio neu'n anghywir, dylech ddilyn y cyngor hwn:

• Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am unrhyw beth 
rydych chi'n gweld, clywed neu ddarllen sydd o 
ddiddordeb i chi, neu nad ydych chi'n siŵr amdano. Os 
gallwch chi, ewch â chopi gyda chi.

• Gofynnwch i'ch tîm gofal iechyd argymell gwefannau 
neu wybodaeth ar-lein.

• Peidiwch ag ymddiried mewn safleoedd sy'n dweud 
bod iachâd ar gyfer diabetes. Ar hyn o bryd nid oes 
iachâd.

• Peidiwch â rhoi cynnig ar gynhyrchion meddygol neu 
fwydydd arbenigol rydych chi'n dod o hyd iddo ar-lein 
heb wirio gyda'ch tîm gofal iechyd yn gyntaf.

• Gwiriwch fod dolenni ar y wefan yn gweithio.

• Darganfyddwch am yr awdur neu o ble mae'r 
wybodaeth wedi dod. Os yw rhywbeth yn swnio'n 
anghredadwy, mae'n debyg ei fod.

• Mae fforymau ar-lein yn ffordd ddefnyddiol o rannu 
gwybodaeth, ond gwiriwch â'ch tîm gofal iechyd cyn i 
chi newid eich triniaeth.

Gwefannau sydd â gwybodaeth ddibynadwy:

• www.diabetes.org.uk

• www.diabetes.org.uk/t1-forum

• www.nhs.uk

• www.nice.org.uk
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Oes gennych chi 
gwestiwn am ddiabetes? 
Siaradwch â ni.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, 
pryderon neu deimladau ynghylch byw gyda 
diabetes, ffoniwch neu e-bostiwch Linell 
Gymorth Diabetes UK.
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Bwyta'n dda
Mae cyfrif carbohydradau yn bwysig iawn i gadw'ch 
lefelau siwgr gwaed yn gyson. Dyma lle rydych 
chi'n amcangyfrif faint o garbohydradau sydd yn 
eich pryd bwyd ac yn ei gymhathu â faint o inswlin 
rydych chi'n ei gymryd.
Efallai y bydd angen i chi golli, ennill neu gynnal 
eich pwysau cyfredol, ond mae'n bwysig gwneud 
dewisiadau bwyd iachach wrth i chi wneud hyn.

Ein 10 awgrym gorau
Dewiswch garbohydradau iachach. Mae 
pob carbohydradau yn effeithio ar lefelau siwgr 
gwaed felly mae'n bwysig gwybod pa fwydydd 

sy'n cynnwys carbohydradau. Dewiswch y bwydydd 
iachach sy'n cynnwys carbohydradau a byddwch yn 
ymwybodol o faint eich dognau. 

Dyma rai ffynonellau iach o garbohydradau: 

• grawn cyflawn, fel reis brown, gwenith yr hydd a 
cheirch cyfan

• ffrwythau

• llysiau

• corbys, fel gwygbys, ffa a ffacbys

• cynnyrch llaeth, fel iogwrt a llaeth heb ei felysu.

Ar yr un pryd, mae hefyd yn bwysig cwtogi ar fwydydd 
sy'n isel mewn ffibr, fel bara gwyn, reis gwyn a 
grawnfwydydd wedi'u prosesu'n fawr. Gallwch wirio labeli 
bwyd pan ydych chi'n chwilio am fwydydd sy'n cynnwys 
llawer o ffibr os nad ydych yn sicr.

Bwytewch lai o halen. Gall bwyta llawer o halen 
gynyddu eich risg o bwysedd gwaed uchel, sydd yn 
ei dro yn cynyddu'r risg o glefydau'r galon a strôc. A 

phan fydd gennych ddiabetes, rydych eisoes mewn mwy 
o berygl o'r holl gyflyrau hyn.

Ceisiwch gyfyngu'ch hun i uchafswm o 6g – un llwy de 
– o halen y dydd. Mae llawer o fwydydd wedi'u pecynnu 
ymlaen llaw eisoes yn cynnwys halen felly cofiwch edrych 
ar labeli bwyd a dewis y rhai sydd â llai o halen. Bydd 
coginio o'r dechrau yn eich helpu i gadw llygad ar faint o 
halen rydych chi'n ei fwyta. Gallwch hefyd fod yn greadigol 
a chyfnewid halen am wahanol fathau o berlysiau a 
sbeisys i ychwanegu'r blas ychwanegol hwnnw. 

Bwytewch lai o gig coch a chig wedi'i 
brosesu. Os ydych chi'n torri lawr ar 

garbohydradau, efallai y byddwch chi'n dechrau cael 
dognau mwy o gig i'ch llenwi chi. Ond nid yw'n syniad 
da gwneud hyn gyda chig coch a chig wedi'i brosesu, fel 
ham, cig moch, selsig, cig eidion ac oen. Mae gan y rhain i 
gyd gysylltiadau â phroblemau'r galon a chanserau. 

Rhowch gynnig ar gyfnewid cig coch a chig wedi'i brosesu 
am y rhain: 
• corbys, fel ffa a ffacbys
• wyau
• pysgod
• dofednod fel cyw iâr a thwrci
• cnau heb eu halltu.

Mae ffa, pys a ffacbys hefyd yn cynnwys llawer o ffibr ac 
nid ydyn nhw'n effeithio gormod ar eich lefelau siwgr 
gwaed – gan eu gwneud yn gyfnewid gwych ar gyfer cig 
wedi'i brosesu a chig coch, a'ch cadw chi'n teimlo'n llawn. 
Mae'r rhan fwyaf ohonom yn gwybod bod pysgod yn dda 
i ni, ond mae pysgod olewog fel eog a macrell hyd yn oed 
yn well. Mae'r rhain yn gyfoethog mewn rhywbeth o'r enw 
olew omega-3, sy'n helpu i amddiffyn eich calon. Ceisiwch 
anelu at fwyta dau ddogn o bysgod olewog yr wythnos.

Bwytewch fwy o ffrwythau a llysiau. Rydyn ni'n 
gwybod bod bwyta ffrwythau a llysiau yn dda 
i chi. Mae bob amser yn beth da anelu at fwyta 
mwy amser bwyd a'u cael fel byrbrydau os 
ydych chi yn llwglyd. Gall hyn eich helpu i gael y 

fitaminau, y mwynau a'r ffibr sydd eu hangen ar eich corff 
bob dydd i'ch helpu i gadw'n iach. 

Efallai eich bod chi'n pendroni am ffrwythau ac a ddylech 
chi ei osgoi oherwydd ei fod yn llawn siwgr? Yr ateb yw 
na. Mae ffrwythau cyfan yn dda i bawb ac os oes gennych 
ddiabetes, nid yw'n wahanol. Mae ffrwythau'n cynnwys 
siwgr, ond mae'n siwgr naturiol. Mae hyn yn wahanol i'r 
siwgrau am ddim sydd mewn pethau fel siocled, bisgedi a 
chacennau. 

Mae cynhyrchion fel sudd ffrwythau hefyd yn cyfrif fel 
siwgr am ddim, felly ewch am ffrwythau cyfan yn eu lle. 
Gall hyn fod yn ffres, wedi'i rewi, ei sychu neu mewn tun 
(mewn sudd, nid mewn surop). Ac mae'n well ei fwyta 
trwy gydol y dydd yn lle un dogn mwy ar yr un pryd. 
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Angen gwybod
Need to know

• Mae gennych yr hawl i weld dietegydd. 
Gofynnwch i'ch nyrs neu feddyg arbenigol 
diabetes eich atgyfeirio. 

• Mae faint y dylech chi ei fwyta a'i yfed yn seiliedig 
ar eich oedran, rhyw, pa mor egnïol ydych chi a'ch 
targedau personol eich hun.

• Mae carbohydradau yn effeithio ar eich lefelau 
siwgr, felly gallai newid faint rydych chi'n ei fwyta 
heb newid eich dos inswlin achosi hypos neu 
hypers. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd os ydych 
chi'n newid eich diet.

• Mae'n bwysig meddwl am faint dognau  
gan y gall helpu gyda chyfrif carbohydradau  
a rheoli eich pwysau. Gweler  
www.diabetes.org.uk/t1-portion-sizes

Dewiswch frasterau iachach. Mae angen 
braster ar bob un ohonom yn ein diet oherwydd 
ei fod yn rhoi egni inni. Ond mae gwahanol fathau 

o fraster yn effeithio ar ein hiechyd mewn gwahanol 
ffyrdd.

Mae brasterau iachach mewn bwydydd fel cnau heb 
halen, hadau, afocados, pysgod olewog, olew olewydd, 
olew had rêp ac olew blodyn yr haul. Gall rhai brasterau 
dirlawn gynyddu faint o golesterol sydd yn eich gwaed, 
gan gynyddu eich risg o broblemau gyda'r galon. Mae'r 
rhain i'w cael yn bennaf mewn cynhyrchion anifeiliaid a 
bwyd wedi'i baratoi, fel:
• cig coch a chig wedi'i brosesu
• menyn gloyw
• menyn
• lard
• bisgedi, cacennau, pasteiod a theisennau.

Mae'n dal yn syniad da cwtogi ar ddefnyddio olewau yn 
gyffredinol, felly ceisiwch grilio, stemio neu bobi bwydydd 
yn hytrach.

Torrwch i lawr ar siwgr am ddim. Rydyn ni'n 
gwybod y gall torri siwgr allan fod yn anodd 
iawn ar y dechrau, felly mae cyfnewidiadau 
ymarferol bach yn fan cychwyn da pan rydych 

chi'n ceisio cwtogi ar ormod o siwgr. Gall cyfnewid 
diodydd llawn siwgr, diodydd egni a sudd ffrwythau 
am ddŵr, llaeth plaen, neu de a choffi heb siwgr fod yn 
ddechrau da.

Gallwch chi bob amser roi cynnig ar felysyddion calorïau 
isel neu sero-calorïau, a elwir hefyd yn felysyddion 
artiffisial, i'ch helpu chi i dorri'n ôl. Gall torri allan y siwgrau 
am ddim hyn eich helpu i reoli eich lefelau siwgr gwaed a 
helpu i gadw'ch pwysau i lawr. Os yw'ch triniaeth diabetes 
yn golygu eich bod chi'n cael hypos, a'ch bod chi'n 
defnyddio diodydd llawn siwgr i'w trin, mae hyn yn dal yn 
bwysig i'ch rheolaeth diabetes ac ni ddylech chi dorri hyn 
allan. Fodd bynnag, os ydych chi'n cael hypos rheolaidd, 
mae'n bwysig iawn trafod hyn gyda'ch tîm diabetes.

Byddwch yn glyfar gyda byrbrydau. Os ydych 
chi eisiau byrbryd, dewiswch iogwrt, cnau heb 
halen, hadau, ffrwythau a llysiau yn lle creision, 

sglodion, bisgedi a siocledi. Ond gwyliwch eich dognau o 
hyd – bydd yn eich helpu i gadw llygad ar eich pwysau.

Yfwch alcohol yn gall. Mae llawer o galorïau mewn 
alcohol, felly os ydych chi'n yfed ac yn ceisio colli 
pwysau, meddyliwch am dorri'n ôl. Ceisiwch gadw 

at uchafswm o 14 uned yr wythnos. Ond lledaenwch nhw 
allan er mwyn osgoi goryfed, a mynd sawl diwrnod yr 
wythnos heb alcohol.

Os ydych chi'n cymryd inswlin neu feddyginiaethau 
diabetes eraill, nid yw'n syniad da yfed ar stumog wag 
chwaith. Mae hyn oherwydd y gall alcohol wneud hypos 
yn fwy tebygol o ddigwydd.

Peidiwch â thrafferthu â bwyd diabetig, 
fel y'i gelwir. Mae dweud bod bwyd yn fwyd 
diabetig bellach yn erbyn y gyfraith. Mae hyn 

oherwydd nad oes unrhyw dystiolaeth bod y bwydydd 
hyn yn cynnig budd arbennig i chi dros fwyta'n iach. Yn 
aml gallant hefyd gynnwys cymaint o fraster a chalorïau â 
chynhyrchion tebyg, a gallant effeithio ar eich lefel siwgr 
gwaed o hyd. Weithiau gall y bwydydd hyn gael effaith 
carthydd.

Cewch eich mwynau a'ch fitaminau o 
fwydydd. Nid oes tystiolaeth bod ychwanegion 
mwynau a fitamin yn eich helpu i reoli'ch diabetes. 

Felly, oni bai bod eich tîm gofal iechyd wedi gofyn ichi 
gymryd rhywbeth, fel asid ffolig ar gyfer beichiogrwydd, 
nid oes angen i chi gymryd ychwanegion. 

Mae'n well cael eich maetholion hanfodol trwy fwyta 
cymysgedd o wahanol fwydydd. Mae hyn oherwydd y gall 
rhai ychwanegiadau effeithio ar eich meddyginiaethau 
neu wneud rhai cymhlethdodau diabetes yn waeth, fel 
clefyd yr arennau.

Diabetig
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Alcohol
Mae'r mwyafrif ohonom yn hoffi diod neu ddau. Ond 
gall fod yn hawdd mynd i hwyliau a cholli golwg 
ar faint o alcohol rydych chi'n ei yfed. P'un a oes 
gennych ddiabetes ai peidio, dywed canllawiau'r 
llywodraeth ar gyfer dynion a merched ei bod hi'n 
fwyaf diogel i beidio ag yfed mwy na 14 uned yr 
wythnos yn rheolaidd.

Hypos 
Gan eich bod yn trin eich diabetes ag inswlin, mae yfed 
alcohol yn gwneud hypos yn fwy tebygol. Mae hefyd yn 
arafu rhyddhau glwcos o'r iau, sydd ei angen os ydych yn 
cael hypo. 

Os ydych yn yfed gormod o alcohol, efallai na fyddwch 
yn gallu adnabod hypo na'i drin yn iawn. Gall pobl eraill 
gamgymryd hypo am fod yn feddw, yn enwedig os oes 
arogl alcohol arnoch. Mae'n bwysig dweud wrth y bobl 
rydych chi allan â nhw bod gennych chi ddiabetes, a 
pha help y gallech fod ei angen os ydych yn cael hypo. 
Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cario rhyw fath 
o adnabyddiaeth i adael i eraill wybod gwybod bod 
gennych ddiabetes, fel cerdyn ID, mwclis neu freichled 
feddygol. 

Os ydych chi'n yfed mwy nag ychydig o unedau mewn 
noson, bydd gennych risg uwch o hypos trwy'r nos a 
diwrnod wedyn, hefyd, wrth i'ch iau barhau i gael gwared 
ar yr alcohol. Dylech bob amser gael byrbryd â starts, fel 
grawnfwyd neu dost, cyn mynd i'r gwely i helpu i leihau'r 
risg hon. 

Y bore wedyn 
Os byddwch chi'n cael un yn ormod, bydd yfed peint o 
ddŵr cyn i chi fynd i'r gwely yn helpu i'ch cadw'n hydradol 
a gallai helpu atal pen mawr. 

Os byddwch chi'n deffro gyda phen mawr, bydd angen 
i chi yfed digon o ddŵr. Ac, os ydych chi'n dioddef 
symptomau pen mawr fel cur pen, cyfog, crynu a chwysu, 
gwiriwch lefel eich siwgr gwaed oherwydd efallai mewn 
gwirionedd eich bod chi'n cael hypo. Waeth pa mor 
ofnadwy rydych chi'n teimlo, mae angen i chi drin hypo ar 
unwaith – peidiwch â'i anwybyddu. Yn yr un modd, rhaid i 
chi gadw at eich meddyginiaeth arferol. Dylech bob amser 
gael rhywfaint o frecwast helpu i reoli eich lefelau siwgr 
gwaed. 

Os na allwch wynebu bwyd, neu os ydych wedi bod yn 
sâl, cymerwch gymaint o hylif ag y gallwch, gan gynnwys 
rhywfaint diodydd llawn siwgr nad ydynt yn rhai diet. 

Efallai y bydd poenladdwyr yn helpu gyda chur pen 
oherwydd pen mawr, ond ceisiwch eu hosgoi nes bod 
eich iau wedi cael amser i wella. Cofiwch, nid oes raid 
i'r bore wedyn deimlo fel hyn – ceisiwch ddilyn ein 
Hawgrymiadau ar gyfer yfed yn fwy diogel ar dudalen 37, 
ac ewch i www.drinkaware.co.uk

Peryglon iechyd eraill
Os oes diabetes gennych, dylech fod yn ymwybodol o'r 
peryglon iechyd eraill sy'n gysylltiedig ag yfed. Fel yna, 
gallwch helpu i'w hosgoi trwy gyfyngu ar faint rydych 
chi'n ei yfed.

Dyma ychydig o bethau i wylio amdanynt:

• Gall llawer o yfed trwm arwain at godi pwysedd gwaed.

• Gall alcohol wneud niwropatheg (difrod i'r nerfau)  
yn waeth.

• Mae'n dadhydradu'ch corff ac yn eich stopio rhag 
cysgu'n iawn.

• Gall hefyd arwain at ganserau penodol a chlefyd  
y galon.



Cyfrif y carbohydradau
Cyfrif carbohydradau yw'r ffordd orau i reoli 
diabetes Math 1. Mae'n golygu cymhathu inswlin â 
faint o garbohydradau yr ydych yn ei fwyta ac yfed.

Mae'n cymryd amser ac ymdrech, ond ar ôl i chi ei ddeall, 
gall cyfrif carbohydradau arwain at reolaeth well o'ch 
lefelau siwgr gwaed. Mae hefyd yn rhoi mwy o ddewis i 
chi o ran pryd – a faint – rydych chi'n ei fwyta. Gallwch chi 
fwynhau achlysuron arbennig a danteithion trwy wneud 
newidiadau i ddosau inswlin.

Prif ffynonellau carbohydradau yw:

• bara

• pasta

• chapatti

• tatws

• iam

• nwdls

• reis

• grawnfwydydd

• ffrwythau

• rhai cynnyrch llaeth

• siwgr

• bwydydd a diodydd 
llawn siwgr

• surop glwcos.

• mêl

Mae'r rhan fwyaf o garbohydradau, heblaw am ffibr, yn 
cael eu torri i lawr yn glwcos – tanwydd hanfodol eich 
corff. Ac mae faint sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar 
eich oedran, pwysau a pha mor egnïol ydych chi.

Cyn i chi ddechrau
Cyn i chi ddechrau cyfri'r carbohydradau, dyma'r pethau y 
mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol ohonynt:

• Mae angen i chi gael dos eich inswlin gwaelodol 
(cefndir) yn iawn. Mae'r inswlin hwn yn delio gyda'r 
glwcos yn cael ei ryddhau gan eich iau. Siaradwch â'ch 
tîm gofal iechyd ynglŷn â sut rydych chi'n gwneud hyn.

• Gellir cyfrif carbohydradau mewn dwy ffordd: gram 
neu fel dognau carbohydrad (CP). Mae un CP fel arfer 
yn cyfateb i 10g o garbohydradau. Mae'n bwysig 
penderfynu pa ddull sy'n gweithio orau i chi.

• Ar ôl i chi arfer cyfrifo faint o garbohydradau y byddwch 
chi'n eu bwyta neu eu hyfed, byddwch angen y 
gymhareb inswlin-i-carbohydradau ar gyfer eich 

inswlin bolws. Dyma'r inswlin rydych chi'n ei gymryd 
i gwmpasu'r cynnydd yn lefel siwgr gwaed wrth 
fwyta ac yfed. Mae'n wahanol o berson i berson, felly 
byddwch chi'n cael eich cymhareb eich hun yn seiliedig 
ar oedran, pwysau, lefel gweithgaredd a pha mor hir 
rydych chi wedi cael diabetes. Bydd eich tîm gofal 
iechyd yn eich helpu i'w weithio allan, ac yn y pen draw 
efallai y bydd gennych gymhareb wahanol ar gyfer pob 
pryd bwyd.

• Os ydych chi'n gwybod faint o garbohydradau 
sydd mewn pryd bwyd a'ch bod chi'n gwybod eich 
cymhareb inswlin-i-carbohydradau, gallwch chi gyfrifo 
nifer yr unedau o inswlin bolws i'w cymryd. Os ydych 
chi'n bwriadu bwyta 70g o garbohydradau a bod eich 
cymhareb inswlin-i-carbohydrad yn 1 uned o inswlin 
bolws ar gyfer pob 10g o garbohydradau, bydd angen 
7 uned arnoch chi o inswlin bolws.

• Bydd y swm a gymerwch hefyd yn dibynnu ar bethau 
eraill, fel eich lefel siwgr gwaed cyfredol, salwch neu 
weithgaredd a gynlluniwyd.
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Awgrymiadau ar gyfer yfed yn  
fwy diogel 
1 Bwytewch rywbeth gyda charbohydradau cyn i 

chi yfed, a bwytewch fyrbrydau â starts yn ystod y 
nos i gadw'ch lefelau siwgr gwaed i fyny. 

2 Dywedwch wrth y bobl rydych chi gyda nhw fod 
gennych chi ddiabetes, a bod gennych ID 
meddygol. 

3 Yfwch ddiodydd alcoholig bob yn ail â rhai alcohol 
is neu heb alcohol. 

4 Cymerwch eich amser – mwynhewch eich diod yn 
araf a chadwch lygad ar faint rydych chi'n ei yfed. 

5 Cofiwch ddod â'ch triniaeth hypo allan gyda chi.

Angen gwybod
Need to know

• Peidiwch ag yfed mwy na 14 uned o alcohol yr 
wythnos. 

• Anelwch am ychydig ddyddiau'r wythnos heb 
yfed alcohol. 

• Cyfyngwch ar winoedd alcohol isel, sieri melys 
a gwirodydd gan fod y rhain yn tueddu i fod yn 
uwch mewn siwgr. Hefyd, cadwch at gymysgwyr 
diet neu heb siwgr.

Rhai cwestiynau 

A ddylwn i fynd am gwrw a seidr siwgr is?

Ceisiwch osgoi'r rhain. Er eu bod yn cynnwys llai o siwgr, 
mae'r cynnwys alcohol yn uwch, a gall cyn lleied ag un 
peint ddod â'ch lefel alcohol gwaed uwchlaw'r terfyn 
cyfreithiol.

Beth sydd yn eich diod?
Diod Unedau
Gwirod mesur tafarn (25ml), ee fodca, 
jin, wisgi (40% ABV tua) 1
Potel (275ml) o alcopop (5.5% ABV) 1.5
Gwydr bach (125ml) o win gwyn, 
rosé neu goch (12% ABV) 1.5
Potel (330ml) lager, cwrw neu seidr 
(5% ABV) 1.7
Can (440ml) o lager, cwrw neu seidr 
(5% ABV) 2
1 peint o lager, cwrw neu seidr 
cryfder-is 2
Gwydr canolig (175ml) o win gwyn, 
rosé neu goch (12% ABV) 2.1
Gwydr mawr (250ml) o win gwyn, 
rosé neu goch (12% ABV) 3



Sut i gyfrif y carbohydradau  
a fwytewch ac a yfwch
Dyma ein canllaw cyflym ar ddysgu cyfrif y carbohydradau.  
Gallwch hefyd wylio ein fideos cyfrif carbohydradau yn  
www.diabetes.org.uk/t1-carb-counting

Gwerthoedd  100g Mae pob carton o 
nodweddiadol gawl (300g) yn cynnwys

Egni 148kJ (36kcal) 444kJ (108kcal)

Braster 1.2g 3.6g

Sy'n ddirlawn 0.5g 1.5g

Carbohydrad 4.7g 14.1g

sy'n siwgrau 0.4g 1.2g

Ffibr 1.8g 5.4g

Protein 1.4g 4.2g

Halen 0.41g 1.2g

Os ydych chi'n bwyta carton cyfan o'r cawl hwn, nifer y 
carbohydradau y byddwch chi'n eu cyfrif yw 14.1g. Mae'n 
bwysig cyfrif cyfanswm y carbohydradau ac nid y siwgrau 
sydd yn eu gwerth. Wrth ddefnyddio'r gwerth fesul cyfran, 
gwnewch yn siŵr mai dyma'r gyfran wirioneddol rydych 
chi'n bwriadu ei bwyta.

Cawl llysiau

1  Labeli bwyd: defnyddio'r gwerth  
carbohydrad fesul dogn

Reis basmati

2  Labeli bwyd: defnyddio'r gwerth  
carbohydrad fesul 100g

Gwerthoedd nodweddiadol Fel y'i gwerthwyd, 
mae 100g yn cynnwys

Egni 1515kJ (360kcal)

Braster 1.0g

Sy'n ddirlawn 0.2g

Carbohydrad 77.4g

sy'n siwgrau 0.2g

Ffibr 1.8g

Protein 8.5g

Halen <0.01g

Wrth ddefnyddio'r gwerth fesul 100g, cyfrifwch y 
carbohydradau am yr union swm rydych chi'n mynd i'w 
fwyta neu ei yfed. Er enghraifft, os ydych chi'n bwriadu 
coginio 80g o reis a'ch bod chi'n bwyta'r cyfan, swm y 
carbohydradau y byddwch chi'n eu cyfrif yw 61.9g, nid 
77.4g. Mae'n werth buddsoddi mewn clorian ddigidol 
wastad dda y gellir ei gosod ar sero. Mae hefyd yn bwysig 
bod eich clorian yn gywir o fewn 5g. Bydd pwysau 
coginio bwydydd fel pasta, reis a thatws yn amrywio o'r 
pwysau amrwd neu bwysau cyn coginio, felly gwiriwch pa 
werthoedd rydych chi'n eu defnyddio.

Ond beth ddylech chi ei wneud pan nad oes gan fwyd label 
gwybodaeth maeth neu pan ydych chi'n bwyta allan? Er 
bod hyn yn fwy heriol, bydd rhestrau cyfeirio a chanllawiau 
gweledol yn eich helpu i amcangyfrif carbohydradau. 
Mae'r rhain yn rhestru faint o garbohydradau sydd mewn 
mesurau defnyddiol, fel un rôl fara, un fanana ganolig neu 
un sgŵp o hufen iâ. Mae rhai canllawiau hefyd yn cynnwys 
lluniau i'w cymharu – gweler uchod.

3  Rhestrau cyfeirio a chanllawiau  
gweledol

Mae defnyddio ein darganfyddwr ryseitiau yn cymryd 
y gwaith caled allan o gyfrifo cynnwys carbohydradau 
cannoedd o ryseitiau. Cymerwch gip ar ein darganfyddwr 
ryseitiau yn www.diabetes.org.uk/recipes

Ond does dim angen taflu'ch hoff ryseitiau a'ch llyfrau 
coginio allan. Mae cyfrifo gwerthoedd carbohydradau eich 
prydau bwyd o ddydd i ddydd yn eich helpu i lunio rhestr 
gyfeirio bersonol ddefnyddiol y gallwch ei defnyddio dro ar 
ôl tro.

4  Gwybodaeth maeth ryseitiau

nicoise tiwna

5  Gwybodaeth am faeth mewn bwytai a  
bariau byrbrydau: i'w gael ar-lein yn aml 

Gwerthoedd  Fesul Pob salad 
nodweddiadol 100g dogn 309g

Egni 630kJ (151kcal) 1948kJ (469kcal)

Braster 11.6g 35.9g

Sy'n ddirlawn 1.2g 3.7g

Carbohydrad 2.4g 7.3g

sy'n siwgrau 1.8g 5.6g

Ffibr 1.0g 3.2g

Protein 8.7g 26.8g

Halen 0.5g 1.6g

Mae llawer o fwytai a chaffis bellach yn rhestru gwybodaeth 
am faeth ar eu bwydlenni. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth 
faeth ar gyfer y salad nicoise tiwna hwn mewn eiliadau ar ôl 
chwiliad sydyn ar y rhyngrwyd. Fodd bynnag, cofiwch fod 
y gwerthoedd hyn yn werthoedd cyfartalog, a gall y pryd 
rydych chi wedi'i weini amrywio o ran maint a chynhwysion 
– mae angen i chi ddefnyddio'ch barn a'ch profiad o hyd.
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Angen gwybod
Need to know

•  Gwiriwch labeli bwyd.

• Defnyddiwch y wybodaeth carbohydradau sy'n 
ymwneud mwy â'r dogn rydych chi'n ei chael. 
Er enghraifft, defnyddiwch y wybodaeth fesul 
100g i gyfrifo'r carbohydrad yn eich pryd os ydych 
chi wedi pwyso'ch cynnyrch, neu'r wybodaeth 
fesul dogn os ydych chi'n bwyta'r un dogn fel yr 
ysgrifennwyd ar y pecyn. 

• Os yw fesul cyfran neu ddogn, beth yw maint y 
gyfran neu'r dogn hwnnw?

• Cyfrifwch gyfanswm y carbohydradau, nid y rhai 
sy'n siwgrau.

• Gwiriwch drefn y cynhwysion i gael synnwyr o 
faint o garbohydradau sydd yn y cynnyrch.

• Meddyliwch am y cynhwysion sydd yn y cynnyrch. 
Os yw’n cynnwys llawer o garbohydradau sydd 
wedi’u treulio’n araf iawn, fel ffa neu domatos, ni 
fyddech yn cyfrif hyn, ond bydd y gwerth 
carbohydrad yn eu cynnwys.

• Gwiriwch a yw maint y carbohydradau ar gyfer y 
cynnyrch amrwd neu wedi'i goginio, yn enwedig 
ar gyfer pasta neu reis.

Rhai cwestiynau 

A allaf barhau i fwynhau bwyta allan? 

Yn sicr. Dysgwch sut i gyfrif carbohydradau a gallwch 
newid faint o inswlin rydych chi'n ei frechu i gyd-fynd 
â'r bwyd rydych chi'n ei fwyta. Edrychwch ar wefan y lle 
rydych chi'n bwyta ynddo, oherwydd efallai bod ganddyn 
nhw wybodaeth am faeth ar-lein a fydd yn gwneud cyfrif 
carbohydradau yn haws. Ond mae yna ychydig o bethau i 
feddwl amdanynt:

• Gall newidiadau mewn amseroedd bwyd gael effaith 
fawr ar amseriad pigiadau inswlin. Felly os ydych chi'n 
mynd i fwyta pryd yn hwyrach na'r arfer, yn gyffredinol 
gallwch chi oedi inswlin nes eich bod chi ar fin bwyta. 
Ond os ydych chi ar bigiadau inswlin ddwywaith y 
dydd ac yn bwyta cinio yn hwyrach na'r arfer, efallai y 
bydd angen i chi gael byrbryd cyn i chi fynd allan neu 
gael rhywfaint o fara cyn gynted ag y byddwch yn 
cyrraedd. Mae hyn yn helpu i osgoi hypo. 

• Wrth fwyta allan, mae'n hawdd bwyta bwydydd 
sy'n uwch mewn brasterau nag y byddech chi fel 
arfer – ac i fwyta am hirach. Ond mae braster yn 
arafu amsugno carbohydradau i'r llif gwaed, felly gall 
prydau fel pizza, cyri a physgod a sglodion gymryd 
mwy o amser i effeithio ar lefelau siwgr yn y gwaed. 
Felly, pan gymerwch eich inswlin bolws, efallai ei 
fod wedi gorffen gweithio cyn i chi amsugno'r holl 
garbohydradau. Efallai y bydd angen i chi newid sut 
rydych chi'n cymryd eich inswlin, fel rhannu'ch dos.

Awgrymiadau ar gyfer dechrau 
cyfrif carbohydradau
1 Ydych chi'n gwybod pa rai o'ch bwyd a'ch diod 

sy'n cynnwys carbohydradau? Stopiwch, 
meddyliwch a gwnewch nodyn meddyliol o ba 
fwyd a diod rydych angen eu cyfrif.

2 Deallwch y labeli. Craffwch ar y labeli maeth. 
Cymerwch becynnau o'ch cypyrddau cegin a 
darganfod faint o wybodaeth sydd yna.

3 Gwnewch garbohydradau yn bwnc arbenigol i 
chi. Ymarferwch amcangyfrif y cynnwys 
carbohydrad yn eich prydau bwyd – defnyddiwch 
restrau cyfeirio i wirio a ydych chi'n iawn.

4 Gofynnwch i'ch tîm gofal iechyd am fynd ar gwrs 
DAFNE – gweler tudalen 30.

Mae tystiolaeth yn dangos bod labeli bwyd clir yn 
ein helpu i wneud dewisiadau iachach ynglŷn â'r 
bwyd a'r diodydd rydyn ni'n eu prynu. 

Ac i lawer o bobl â diabetes, gall gwybod faint o 
garbohydradau sydd mewn un pryd yn unig eu 
helpu i reoli eu cyflwr yn fwy effeithiol.

Dyma pam rydyn ni'n galw ar y llywodraeth a'r 
diwydiant bwyd i wneud labelu bwyd yn glir, yn 
gyson ac yn orfodol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i
www.diabetes.org.uk/t1-food-upfront
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Ymarfer
Rydyn ni i gyd yn gwybod bod ymarfer corff yn dda 
i ni.

Ond nawr eich bod chi'n byw gyda diabetes Math 1, 
mae angen i chi wneud bod yn egnïol yn flaenoriaeth. 
Mae iddo fuddion gwirioneddol i'ch iechyd corfforol a 
meddyliol. A bydd gweithgaredd corfforol rheolaidd yn 
eich helpu i osgoi cymhlethdodau diabetes.

Bydd yn eich helpu i reoli'ch diabetes a lleihau eich risg 
o glefyd cardiofasgwlaidd. Mae hefyd yn lleihau eich risg 
o – a gall helpu i reoli – canser, poen yn y cymalau ac yn 
y cefn, iselder ysbryd a dementia. Ac mae'n helpu gyda 
diabetes trwy:

• eich helpu i golli pwysau neu gadw at bwysau iach

• helpu gydag iechyd y galon trwy wella eich lefelau 
colesterol a phwysedd gwaed

• cryfhau eich cyhyrau a'ch esgyrn

• lleihau lefelau straen a symptomau iselder ysbryd a 
phryder

• gwella'ch cwsg.

Faint i anelu amdano
Anelwch am 30 munud o weithgaredd dwyster 
cymedrol – neu 15 munud o weithgaredd 
egnïol – o leiaf bum diwrnod yr wythnos.

Hefyd ceisiwch wneud gweithgareddau sy'n 
gwella cryfder cyhyrau ar ddau ddiwrnod 
neu fwy'r wythnos. Gallai hyn fod yn 
ddosbarthiadau pwysau corff, fel sgwatiau neu 
ragwthion, codi pwysau, garddio egnïol, cario 
siopa bwyd neu yoga.

Dylech geisio treulio llai o amser yn eistedd i 
lawr, a mwy o amser ar eich traed. 

Dwyster cymedrol – cynyddir anadlu, ond gallwch 
chi siarad yn gyffyrddus.

Gallai hyn fod yn cerdded yn gyflym, beicio ar 
dir gwastad neu nofio'n hamddenol.

Dwyster egnïol – rydych chi'n anadlu'n gyflym ac 
mae'n anodd siarad.

Gallai hyn fod yn rhedeg, beicio yn gyflymach 
neu i fyny bryniau, neu nofio'n gyflymach.

Ymarferion ar gyfer cryfder cyhyrau.

Er enghraifft, ymarferion pwysau corff, fel 
sgwatiau neu ragwthion, codi pwysau, garddio 
egnïol, cario siopa bwyd neu ioga.

Lefelau siwgr gwaed ac ymarfer corff
Gyda diabetes Math 1, mae'n hanfodol dysgu sut mae 
ymarfer corff yn effeithio ar eich lefelau siwgr gwaed, fel y 
gallwch ei wneud yn ddiogel. 

Mae ymarfer corff yn cynyddu faint o glwcos mae'r 
cyhyrau yn eu defnyddio ar gyfer egni. Fe'i cymerir gyntaf 
o storfa glwcos eich corff, yna o'r gwaed. Felly mae eich 
lefelau siwgr gwaed yn gostwng. 

Mae rhai gweithgareddau, fel rhedeg pellter hir, yn 
cynyddu'r risg o hypos. Rydych chi hefyd yn fwy sensitif 
i inswlin ac mewn mwy o berygl o hypos 24 i 48 awr ar 

ôl ymarfer corff, felly efallai y bydd angen i chi wirio eich 
lefelau siwgr gwaed yn amlach.

Gall rhywfaint o ymarfer corff, fel ymarfer corff dwyster 
uchel neu hyfforddiant pwysau, hefyd godi lefelau siwgr 
waed. Felly gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed yn amlach, 
yn enwedig cyn, yn ystod ac ar ôl gweithgaredd. Yna 
byddwch chi'n deall sut mae gweithgaredd corfforol 
yn effeithio ar eich lefelau a sut i gydbwyso'ch inswlin 
â'r carbohydradau rydych chi'n eu bwyta. Mae'r ffordd 
y mae'r corff yn ymateb i ymarfer corff yn debygol o 
amrywio o berson i berson. Am gyngor unigol, siaradwch 
â'ch tîm gofal iechyd.

Hyperglycaemia

Anaerobig
Hyd byr
Dwysedd uchel

Codi pwysau
Tag
Sbrintio
Plymio

Nofio
Gymnasteg
Reslo
Dodge ball

Pêl foli
Hoci iâ
Beicio trac

Pêl-fasged
Pêl-droed
Tennis
Lacrosse
Sglefrio

Sgïo
(Slalom a 
lawr y bryn)
Hoci cae

Rhwyfo
(Pellter canolig)
Rhedeg
(Pellter canolig)

Loncian
Beicio

Sglefrio llinell
Sgïo traws gwlad
Cerdded cyflym

Aerobig
Hyd hirach
Dwysedd is

Hypoglycaemia
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Awgrymiadau i'w gadw'n ddiogel
• Cynheswch cyn ymarfer corff, ac oeri wedyn. Mae 

cynhesu rhwng 5 a 10 munud o weithgaredd 
dwyster isel, er enghraifft taith gerdded sionc 
cyn loncian neu redeg. Mae oeri yn 5 i 10 munud 
o weithgaredd dwyster is yr ydych newydd ei 
wneud, ac ymestyn, nes bo cyfradd curiad eich 
calon a'ch anadlu yn ôl at yr hyn ydoedd cyn 
ymarfer corff.

• Gwisgwch yr esgidiau a sanau cywir i atal pothelli. 
Cadwch eich traed yn sych a'u gwirio cyn ac ar ôl.

• Gwisgwch freichled ID diabetes.

• Cariwch fag bach gyda'ch pecyn diabetes 
angenrheidiol, mesurydd glwcos yn y gwaed, 
triniaethau hypo a'ch ffôn symudol.

• Ceisiwch osgoi mynd i ardaloedd anghysbell, a 
dywedwch wrth bobl i ble'r ydych chi'n mynd a 
phryd y byddwch yn ôl. 

Angen gwybod
Need to know

• Gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed yn amlach cyn, 
yn ystod ac ar ôl unrhyw weithgaredd corfforol.

• Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am sut i addasu 
inswlin, faint o garbohydradau rydych chi'n 
eu bwyta neu eu hyfed, neu'r ddau, er mwyn 
osgoi lefelau siwgr gwaed uchel ac isel. Cadwch 
gofnodion o'r hyn sy'n digwydd fel y gallant roi'r 
cyngor gorau i chi.

• Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd cyn cychwyn 
unrhyw ymarfer corff neu weithgaredd corfforol 
newydd.

Osgoi hypos

Os yw eich lefelau siwgr yn y gwaed yn is na 7mmol/l cyn 
gweithgaredd, cofiwch gael carbohydradau ychwanegol. 
Dylech bob amser gario triniaeth hypo ac ID meddygol. 
Dysgwch y rhai gyda chi i adnabod a thrin hypos. Os ydych 
chi ar eich pen eich hun, gwnewch yn siŵr bod rhywun 
yn gwybod ble rydych chi. Byddwch yn ymwybodol y 
gallwch chi amsugno inswlin yn gyflymach os ydych 
chi'n rhoi pigiad mewn rhan rydych chi'n ei defnyddio, er 
enghraifft eich coes cyn rhedeg. Os ydych chi wedi cael 
hypo difrifol, ceisiwch osgoi unrhyw ymarfer corff yn ystod 
y 24 awr nesaf.

Trwy gynllunio ymlaen llaw a lleihau inswlin, neu gael 
mwy o garbohydradau, rydych chi'n lleihau'r risg o hypo. 

Os ydych chi'n ceisio colli pwysau, mae'n debyg ei bod 
hi'n well lleihau eich inswlin ymlaen llaw yn hytrach na 
chynyddu faint o garbohydradau rydych chi'n eu bwyta 
neu eu hyfed. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am gyngor.

Os ydych chi'n gwneud gweithgaredd heb ei gynllunio, 
mae'n debyg byddwch angen mwy o garbohydradau.

Osgoi siwgr gwaed uchel 

Byddwch yn ofalus os yw lefel eich siwgr gwaed dros 
13mmol/l gan y gallai gweithgaredd ei godi, yn hytrach 
na'i ostwng. Os yw hynny'n digwydd, mae hynny 
oherwydd nad oes digon o inswlin yn cylchredeg yn 
eich corff. Mae angen i chi wirio am getonau – gweler 
tudalen 22. Os oes cetonau yno, ceisiwch osgoiunrhyw 
weithgaredd nes eu bod wedi mynd. Ystyriwch frechu dos 
ychwanegol o inswlin bolws (dos cywiro). Siaradwch â'ch 
tîm gofal iechyd ynglŷn â sut i wneud hyn.

Trwy'r Parth Dysgu gallwn eich tywys trwy bob 
agwedd ar ddod yn fwy egnïol – o ddod o hyd i 
weithgareddau newydd sy'n gweithio i chi, i ymarfer 
corff gyda'ch diabetes mewn golwg. Byddwn yn 
edrych ar yr effaith anhygoel y bydd ychydig o 
weithgaredd yn ei chael ar eich cyflwr, a byddwch 
yn clywed gan bobl eraill â diabetes am yr hyn y 
maent yn ei wneud, pam eu bod yn ei wneud, a sut 
y gallwch ei wneud hefyd. Cofrestrwch am ddim 
heddiw: www.diabetes.org.uk/t1-learning

Dysgu mwy 
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Gofalu am eich pwysau
Cyn i chi gael eich diagnosis, efallai eich bod wedi 
colli llawer o bwysau yn annisgwyl. Mae hynny 
oherwydd nad oeddech chi'n cynhyrchu inswlin i 
droi'ch siwgr gwaed yn egni. Roedd eich corff yn 
hytrach yn cael ei egni o fraster a chyhyrau.

Nawr eich bod chi'n cael inswlin, gallwch chi ddefnyddio 
siwgrau gwaed ar gyfer egni eto. Gall hyn olygu eich bod 
chi'n teimlo'n fwy llwglyd ac yn bwyta mwy, ond mae 
hynny'n arwydd da a bydd yn help i chi adfer y pwysau a 
golloch. 

Peidiwch â phoeni y byddwch yn parhau i fagu pwysau. 
Cyn belled nad ydych chi'n cymryd mwy o galorïau nag 
sydd eu hangen ar eich corff, ni fyddwch chi'n gwneud 
hynny. Gyda'r help a'r gefnogaeth gywir, bydd eich 
cynnydd pwysau yn lefelu a gallwch aros ar bwysau iach.
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Eich pwysau mewn stonau 

Eich pwysau mewn cilogramau 

I gyfrifo'ch BMI:

pwysau (kg)

taldra (m) x taldra (m)

Enghraifft: Felly, os ydych chi'n  
1.8m o daldra ac yn 95kg, byddai  

eich BMI yn 29:

95

(1.8 x 1.8) = 29 (BMI)

Cadw llygad ar eich pwysau
Yn eich adolygiad blynyddol, bydd eich tîm gofal iechyd 
yn gweithio allan y pwysau cywir i chi. Byddant yn:

•  Mesur eich canol. Os oes angen i chi golli pwysau, bydd 
lleihau maint eich canol yn helpu eich lefelau siwgr yn 
y gwaed ac yn lleihau'r risg o broblemau tymor hir, fel 
clefyd y galon a strôc.

 Targedau mesur canol
•  Dynion gwyn a du: is na 94cm (37mod).

• Dynion De Asiaidd: is na 90cm (35mod).

• Pob merch: is na 80cm (31.5mod).

•  Cyfrifwch eich BMI (Mynegai Màs y Corff, gweler y 
siart isod). Mae BMI iach rhwng 18.5 a 24.9. Ar gyfer 
oedolion o Dde Asia, mae BMI iach rhwng 18.5 a 22.9.

Defnyddiwch y siart hwn i weld 
a yw'ch BMI o fewn yr ystod 
iach neu'r ardal werdd. 

Er enghraifft, os ydych chi'n 5'8 
(1.73m) o daldra ac yn pwyso 10st 
(63.5kg) yna rydych chi o fewn 
yr ystod iach. Ceisiwch aros yn yr 
ardal werdd neu weithio tuag at 
ddod yn agosach at yr ardal werdd.

Angen gwybod
Need to know

Cadw colli pwysau yn iach
Nid yw diabetes Math 1 yn cael ei achosi gan fod dros eich 
pwysau. Ond mae'n bwysig aros ar bwysau iach. Bydd 
hyn o fudd i'ch iechyd yn gyffredinol. Os ydych chi'n cario 
pwysau ychwanegol, mae colli ychydig bach yn gwella 
iechyd, gan gynnwys pwysedd gwaed a lefelau colesterol. 

Os oes angen i chi golli pwysau, gall helpu os ydych chi'n 
gosod eich nod yn ystod iach y BMI. Os oes gennych lawer 
o bwysau i'w golli, efallai y byddai'n well gosod nod haws 
ar y dechrau, fel colli ychydig gilogramau.

Cyrraedd y nod

P'un a ydych chi'n byw gyda diabetes ai peidio, gwneud 
dewisiadau bwyd iachach a ffordd o fyw egnïol sydd orau. 
Dyma'r ffordd orau o gyrraedd pwysau iach y gallwch chi 
gadw ato.

Rydyn ni i gyd yn wahanol o ran dietau a cholli pwysau. 
Mae rhai pobl yn ei chael hi'n haws nag eraill. Gall diabetes 
hefyd ddod â heriau ychwanegol. Gyda'r gefnogaeth 
gywir, gallwch gael y cydbwysedd iawn o fwyta'n iach a 
gweithgarwch. Gofynnwch am gael gweld dietegydd os 
oes angen help arnoch chi.
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Cerdded. Rhedeg. 
Nofio. Beicio. 
Neidio.
Sut bynnag yr ydych am godi arian ar gyfer 
Diabetes UK, mae gennym y digwyddiad 
delfrydol i chi.
Dewiswch eich her a helpwch ni i greu byd lle 
na all diabetes wneud unrhyw niwed.
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Awgrymiadau ar gyfer gwylio'ch 
pwysau
1 Cadwch lygad ar eich BMI a mesuriadau eich canol 

gartref. Pwyswch eich hun a mesurwch eich canol. 
Gwnewch hyn un dydd yr wythnos ac o gwmpas 
yr un amser, gan y gall pwysau newid drwy gydol 
y dydd.

2 Defnyddiwch y siart ar dudalen 48 i weithio'ch  
BMI allan. 

Angen gwybod
Need to know

Os oes angen i chi golli pwysau, y ffordd orau yw dod 
o hyd i ffordd o fwyta sy'n addas i chi a'ch ffordd o 
fyw, fel ei fod yn un y gallwch chi fyw ag ef. Siaradwch 
â'ch dietegydd am help.

Rhai cwestiynau 

Rydw i o dan bwysau ac yn ei chael hi'n anodd ennill 
pwysau. Beth fedra i ei wneud?

Siaradwch â'ch dietegydd os ydych chi o dan bwysau. 
Gallant awgrymu ffyrdd o ennill neu gynnal pwysau. 
Pethau fel:

• Prydau llai, yn amlach. Gall fod yn haws na thri phryd 
mawr a gallai eich gwneud yn fwy llwglyd.

• Defnyddiwch gynnyrch llaeth braster llawn, fel llaeth, 
hufen, caws ac iogwrt.

• Ychwanegwch frasterau annirlawn, fel afocado, cnau, 
hadau, taeniadau ac olewau – gan gynnwys olewydd, 
had rêp, safflwr a chnau daear. Maent yn uchel mewn 
calorïau, ond yn well i chi na brasterau dirlawn.

• Gweinwch lysiau gyda menyn wedi'i doddi, margarîn 
neu gaws wedi'i gratio.

• Ychwanegwch hufen neu laeth at datws stwnsh neu 
gawliau.

• Cael diodydd maethlon, fel smwddis a diodydd 
llaethog.

Dylech gael eich profi am glefyd coeliag os ydych yn  
colli pwysau heb esboniad. Mae arwyddion neu 
symptomau eraill pan ddylid profi pobl ar gyfer clefyd 
coeliag, gan gynnwys pan gawsoch ddiagnosis cyntaf  
o ddiabetes Math 1. Gallwch ddarganfod mwy yn  
www.diabetes.org.uk/t1-coeliac

Byrbrydau

Os ydych chi'n poeni am hypos, efallai y byddwch chi'n 
bwyta neu'n yfed mwy o galorïau nag sydd eu hangen 
arnoch chi oherwydd hypos byrbrydau neu orfwyta. 
Gall eich tîm gofal iechyd sicrhau bod gennych y cynllun 
inswlin cywir i leihau'r risg o hypos, sy'n golygu nad oes 
angen cymaint o fyrbrydau arnoch chi. Gallant hefyd 
gynghori ar y driniaeth orau ar gyfer hypos, byrbrydau iach 
a maint dognau.

Methu inswlin

Gall methu inswlin i golli pwysau arwain at getoasidosis 
diabetig (DKA), a all eich lladd – gweler tudalen 22. Mae 
hefyd yn cynyddu eich risg o gymhlethdodau hirdymor 
difrifol. Gelwir y patrwm ymddygiad hwn yn diabwlimia ac 
mae'n fath o anhwylder bwyta sy'n effeithio ar ddynion a 
merched. Mae'n hanfodol eich bod chi'n cael yr help iawn, 
felly siaradwch â'ch tîm gofal iechyd yn ogystal ag aelod 
o'r teulu neu ffrind. Gweler tudalen 64 am fwy ynghylch 
diabwlimia.

Dietau cyflym

Nid yw'n syniad da torri'r swm rydych chi'n ei fwyta yn 
sylweddol, neu dorri grŵp bwyd cyfan allan. Rydych chi 
mewn perygl o golli allan ar faetholion hanfodol, a all roi 
eich iechyd mewn perygl. Yn lle hynny, anelwch at darged 
haws o 0.5-1kg (1–2 pwys) yr wythnos o golli pwysau. Mae 
targedau bach, cyraeddadwy yn golygu eich bod yn fwy 
tebygol o gadw atynt.
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Awgrymiadau ar gyfer ymdopi
•  Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am bryderon.

• Trafodwch broblemau gyda'ch teulu a'ch ffrindiau.

• Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd os ydych chi'n 
teimlo'n isel. Gallant awgrymu ffyrdd o ymdopi 
a'ch cyfeirio at gwnselydd neu seicolegydd.

• Cysylltwch â phobl eraill gyda diabetes Math 1.

Angen gwybod
Need to know

• Peidiwch ag anwybyddu teimladau o iselder – 
chwiliwch am help, dydych chi ddim ar eich pen 
eich hun.

• Gall eich meddyg teulu a'ch tîm gofal iechyd 
gynnig cefnogaeth a'ch cyfeirio at gwnsela.

Rhai cwestiynau 

Rwy'n poeni y bydd diabetes yn effeithio ar fy 
mherthnasau a byddaf yn cael fy nhrin yn wahanol.

Mae'n haws wynebu'r rhan fwyaf o bethau gyda chymorth 
gan ffrindiau a theulu. Ond gall diabetes roi straen ar 
berthnasoedd, yn enwedig os ydych chi'n cael trafferth 
dod i delerau â'ch diagnosis neu wneud newidiadau i'ch 
ffordd o fyw, er enghraifft. 

Gall eich tîm gofal iechyd eich helpu i ffitio'ch triniaeth i 
mewn i'ch bywyd o ddydd i ddydd. Gallant eich cefnogi i 
wneud newidiadau a'ch cyfeirio am fwy o help os bydd ei 
angen arnoch. 

Mae fy emosiynau ar hyd a lled y lle. A yw hyn yn 
normal?

Mae rhai pobl yn mynd trwy gam tebyg i alaru ar ôl cael 
eu diagnosis: teimlo'n anhapus, yn bryderus, yn ddig, yn 
ynysig, fel pe baent yn galaru am iechyd coll. Gallwch 
guddio teimladau, ond nid yw hynny'n golygu eich bod 
yn ymdopi'n well.

Mae pawb yn wahanol, ond mae'r rhan fwyaf o bobl 
sydd newydd gael eu diagnosis yn ei chael hi'n anodd 
ar y dechrau, ac yn teimlo'n llawer gwell cyn diwedd 
blwyddyn. Efallai y byddai'n well gennych ymdopi ar eich 
pen eich hun, ond mae eraill yn canfod help trwy siarad â 
rhywun – naill ai'n deulu, eu tîm gofal iechyd neu rywun 
arall â diabetes.
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Ymdopi gyda diabetes
Gall cael diagnosis o ddiabetes fod yn sioc enfawr ac 
efallai y byddwch yn ei chael yn anodd dod i delerau 
ag ef. Mae'n bwysig gwybod bod beth bynnag 
rydych chi'n ei deimlo'n hollol normal ac nad ydych 
chi ar eich pen eich hun. 

Efallai y bydd yn rhyddhad ichi wybod pam eich bod wedi 
bod yn sâl – ei fod yn bosibl ei drin a'ch bod yn gallu byw 
bywyd llawn. Ond mae'n sioc o hyd. Ac mae diabetes 
Math 1 yn anodd oherwydd mae o gennych am weddill 
eich oes a chewch chi fyth ddiwrnod i ffwrdd. 

Mae realiti rheoli cyflwr gydol oes yn taro pawb. Mae yna 
hefyd lawer o benderfyniadau ychwanegol y mae angen 
i chi eu gwneud bob dydd. Mae hynny'n flinedig – yn 
ymarferol, corfforol ac emosiynol. 

Efallai eich bod hefyd yn poeni am sut mae'n effeithio 
eich dyfodol, o'r gwaith i fywyd cymdeithasol, i deithio a 
pherthnasau. 

Os yw'ch teimladau byth yn eich atal rhag rheoli diabetes 
yn iawn a byw bywyd llawn, yna mae'n bryd cael 
cefnogaeth ychwanegol. Mae yna lawer o help allan yna. 
Mae cael cefnogaeth emosiynol os oes ei angen arnoch yr 
un mor bwysig ag unrhyw ran arall o'ch triniaeth.

Trallod diabetes
Trallod diabetes yw'r trallod emosiynol y gallech ei brofi 
wrth fyw gyda diabetes a'i reoli'n ddi-baid bob dydd. Gall 
hyn gynnwys teimlo'n rhwystredig, yn euog, yn drist neu'n 
bryderus. 

Os ydych chi'n dioddef trallod am eich diabetes, mae'n 
bwysig cofio ei fod yn digwydd i lawer o bobl ac na 
ddylech chi feio'ch hun. Mae'n anodd rheoli diabetes ac 
nid oes gan neb berthynas berffaith rhwng yr ymdrech a 
wnânt a'r canlyniadau a gânt.

Gan ei fod yn ymwneud â diabetes yn benodol, efallai na 
fyddwch fel arall yn anhapus. Nid yw'r un fath ag iselder – 
lle mae pobl yn teimlo'n negyddol amdanynt eu hunain, 
eraill a'r dyfodol. Ond mae'n bwysig ei adnabod – a  
chael help. 

Gall bod â thrallod diabetes am amser hir arwain at 
chwythu plwc diabetes. Mae hyn fel arfer yn golygu eich 
bod wedi stopio gofalu am eich diabetes fel methu dosau 
inswlin neu gymryd rhan mewn ymddygiad peryglus arall. 

Os hoffech chi ddarganfod mwy o wybodaeth  
am drallod diabetes a chwythu plwc, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-diabetes-burnout

Iselder
Rydym yn gwybod bod iselder ddwywaith mor gyffredin 
mewn pobl â diabetes. Mae'n gyflwr difrifol na ddylid ei 
anwybyddu. Gellir ei drin. Mae'n wahanol i drallod diabetes, 
neu deimlo'n isel neu'n drist. Fedrwch chi ddim yn syml 
‘ddod at eich coed’. 

Am wybodaeth neu i siarad â rhywun am sut rydych chi'n 
teimlo, cysylltwch â'n llinell gymorth – gweler ‘Ffyrdd eraill 
o ddod o hyd i gefnogaeth’. Mae hefyd yn bwysig siarad 
â'ch meddyg a'ch tîm gofal iechyd.

Siarad â theulu a ffrindiau
Gall cael diagnosis o ddiabetes wneud i chi deimlo'n 
ynysig ac efallai y byddwch chi'n ei chael hi'n anodd siarad 
am sut rydych chi'n teimlo. Ond gall siarad â phobl yr 
ydych yn ymddiried ynddynt helpu mewn gwirionedd. 
Gallant roi cefnogaeth ac anogaeth pan fyddwch wedi 
cael diagnosis gyntaf, neu ar adegau pan ydych yn cael 
trafferth.

Fe allech chi geisio rhannu eich brig diabetes (llwyddiant) 
ac isafbwynt diabetes (anhawster) y dydd neu'r wythnos 
gyda nhw, er mwyn helpu i'w gwneud hi'n haws i chi 
siarad am sut mae diabetes yn gwneud ichi deimlo.

Ffyrdd eraill o ddod o hyd i gefnogaeth
• Ein llinell gymorth. Ffoniwch 0345 123 2399 neu 

e-bostiwch helpline@diabetes.org.uk i siarad â 
chynghorydd hyfforddedig. Gallant roi gwybodaeth i 
chi am eich cyflwr, cymryd amser i drafod pethau  
ac archwilio sut rydych chi'n teimlo. Os ydych yn yr  
Alban, ffoniwch 0141 212 8710 neu e-bostiwch  
helpline.scotland@diabetes.org.uk

• Ymunwch â grŵp Diabetes UK lleol, sy'n cael ei redeg 
yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Gallwch ddarganfod 
mwy yn www.diabetes.org.uk/t1-groups

• Cymerwch ran gyda chymunedau ar-lein Diabetes 
UK. Mae ein cymunedau mwyaf ar Facebook a Twitter. 
Rydym hefyd ar Instagram, YouTube a LinkedIn. Ewch i 
www.diabetes.org.uk/t1-communities am fwy  
o fanylion.

•  Ewch i www.diabetes.org.uk/t1-blogs am bost 
rheolaidd oddi wrth eraill gyda diabetes neu sy'n byw 
gyda phobl â diabetes.

•  Cysylltu ag eraill sy'n byw gyda diabetes.  
Ymunwch â'n fforwm cymorth ar-lein yn 
www.diabetes.org.uk/t1-forum i ddod o hyd  
i awgrymiadau, cyngor a chefnogaeth emosiynol,  
a bod yn rhan o gymuned groesawgar. 

• Am fwy o fanylion am yr holl ffyrdd y  
gallwn eich cefnogi, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-how-we-help



Rhai cwestiynau 

Fedra i gael babi os oes gennyf ddiabetes?

Medrwch, mi fedrwch. Ond mae diabetes yn gwneud 
beichiogrwydd yn rhywbeth y mae angen gwaith ac 
ymroddiad o'ch ochr chi. Mae'n hanfodol cynllunio ar 
ei gyfer a chael help a chyngor yn gyntaf.

Felly, mae'n bwysig defnyddio dulliau atal cenhedlu 
effeithiol nes eich bod chi'n gwybod eich bod chi eisiau 
beichiogi. 

Mae'n bwysig siarad â'ch tîm gofal iechyd os ydych chi'n 
bwriadu cael babi neu'n meddwl efallai eich bod yn 
feichiog.

Am fwy o wybodaeth, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-pregnancy

Dyma Fawn a Chesney
Cafodd Fawn, 25, ddiagnosis pan oedd hi'n 16 oed

“Doeddwn i erioed wedi clywed am ddiabetes ac nid 
oeddwn yn deall yr hyn y byddai’n ei olygu. Nid oedd 
yn help bod rhai pobl yn gwneud sylwadau 
anwybodus. Roeddwn yn teimlo cywilydd ac nid 
oeddwn yn teimlo y gallwn addysgu pobl eraill pan 
nad oeddwn yn ei ddeall fy hun.

Pan ddechreuais weld Chesney, roeddwn yn gyndyn o 
ddweud wrtho rhag ofn ei roi i ffwrdd. Roeddwn yn 
anghywir, serch hynny – mae Chesney wedi bod yn 
anhygoel gyda fy niabetes. Beth bynnag yw'r sefyllfa, 
mae'n gwybod beth i'w wneud – mae'n graig i mi.”

Dysgu

Wrth edrych yn ôl, ni sylweddolodd Chesney fod 
Fawn yn cael hypos ar eu teithiau cerdded hir gyda’i 
gilydd yn nyddiau cynnar eu perthynas. “Doedd Fawn 
ddim yn gadael i misylwi arno,” eglurodd Chesney. 

“Dri mis i mewn i'n perthynas, fe ddywedodd ei mam 
wrthyf ynghylch Math 1. Roedd yn frawychus iawn, ond 
unwaith roeddwn i'n gwybod, mi wnes i ofyn gymaint 
â phosib wrth Fawn oherwydd roeddwn i eisiau dysgu 
er mwyn i mi allu rhoi cefnogaeth hanfodol iddi – yn 
enwedig pan symudodd i ffwrdd o gartref, yn ogystal ag 
yn ystod ei beichiogrwydd. Mae diabetes wedi dod yn 
rhan o fy mywyd ac rydw i'n hapus i gefnogi Fawn pryd 
bynnag mae hi angen i mi wneud hynny."

Ers y dyddiau cynnar hynny, gall Fawn weld y 
newidiadau ynddi'i hun hefyd. “Wnes i ddim dweud 
wrth unrhyw un mewn gwirionedd [am fy niabetes 
Math 1] nes fy mod i’n 18 oed a, hyd yn oed wedyn, dim 
ond wrth bobl a oedd yn fy ngweld yn rheolaidd. Nid 
nes i ffrind ar-lein fy ychwanegu at grŵp Facebook ar 
gyfer pobl â diabetes y dechreuais fod yn fwy agored – 
roeddwn yn 22 erbyn hynny! Rwy'n credu mai adnabod 
eraill a gallu siarad amdano a roddodd yr hyder imi 
rannu fy mhrofiad.”
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Rhyw
Mae rhyw yn bwysig ac yn rhan o berthnasoedd 
rhai pobl. A, phan rydym yn anhapus gyda'n bywyd 
rhyw, gall effeithio ar ein lles a'n perthnasoedd 
agosaf.

Os ydych chi'n cael problemau rhywiol, gall fod yn anodd 
siarad amdanynt. Yn enwedig os nad ydych chi'n gwybod 
pam rydych chi'n eu cael. Ond mae angen i chi adnabod 
y symptomau a'r achosion, fel eich bod chi'n eu deall. Yna 
rydych chi hanner ffordd yno o ran cael yr help a'r cyngor 
sydd ei angen arnoch chi.

Diffyg rhywiol a diabetes
Gall cael lefelau siwgr gwaed uchel am amser hir niweidio 
pibellau gwaed a nerfau, gan achosi llif y gwaed yn llai 
a cholli teimlad mewn organau rhywiol. Gall hyn achosi 
problemau o'r enw diffyg rhywiol ac mae'n fwy cyffredin 
mewn pobl â diabetes. 

Gall diffyg rhywiol arwain at sychder y fagina mewn 
merched, a phroblemau cael codiad mewn dynion. Dylech 
gael eich asesu a chael y gefnogaeth a'r addysg gywir, felly 
peidiwch â dioddef yn dawel – siaradwch â'ch meddyg.

Merched 

Mae diffyg rhywiol merched ddwywaith yn fwy tebygol 
i ferched â diabetes. Gall yr achos fod yn gorfforol, neu 
oherwydd meddyginiaeth – neu'r ddau. Gall ffactorau 
emosiynol a ffordd o fyw chwarae rhan hefyd.

Y pedwar prif faes anhawster yw: awydd, cyffroad, 
rhyw boenus (dyspareunia) ac orgasm. Mae'r triniaethau'n 
cymhorthion ar gyfer iro, ysgogiad clitoraidd a therapi.

Dynion 

Anhawster codiad yw'r broblem fwyaf cyffredin: methu â 
chael na chadw codiad yn ystod rhyw.

Anhawster codiad yw un o'r arwyddion cynharaf o 
gymhlethdodau eraill, ac mae ei ganfod yn gynnar mor 
bwysig i leihau eich risg cardiofasgwlaidd. Gall ffactorau 
corfforol a meddyginiaeth, ynghyd â ffactorau emosiynol a 
ffordd o fyw oll gyfrannu at anhawster codiad.

Awgrymiadau ar gyfer delio gyda 
diffyg rhywiol
1 Siaradwch â'ch partner am unrhyw broblemau.

2 Trafodwch hyn gyda'ch tîm gofal iechyd gan y 
gallai fod yn gysylltiedig â diabetes. Gofynnwch 
am y triniaethau sydd ar gael. 

Angen gwybod
Need to know

• Gall problemau eraill sy'n gysylltiedig â diabetes 
fel clefyd y galon ac iselder ysbryd, ynghyd â rhai 
meddyginiaethau a llawfeddygaeth, gynyddu'r 
siawns o broblemau rhywiol.

• Mae lefelau siwgr gwaed uchel yn gwneud y 
llindag yn waeth a rhyw yn anghyfforddus. Mae 
rheolaeth dda o ddiabetes yn helpu atal hyn.

• Gall rhyw egnïol achosi hypos. Felly, cadwch 
driniaeth hypo gerllaw. Gall hefyd helpu i siarad 
am hyn gyda'ch partner.

• Gall rhywfaint o feddyginiaeth a ddefnyddir i drin 
diabetes a rhai o'r cyflyrau sy'n gysylltiedig ag 
ef achosi anhawster codiad fel sgìl-effaith. Dylai 
eich tîm gofal iechyd weld a yw'n bosibl newid 
neu addasu eich triniaeth i un sy'n llai tebygol o 
effeithio ar anhawster codiad.

Mae yna ystod eang o driniaeth ar gael. Bydd cael 
triniaeth yn gynnar yn atal unrhyw anhawster codiad rhag 
gwaethygu.

Angen gwybod
Need to know

• Cofrestrwch ar gyfer Parth Dysgu, ein gwasanaeth 
addysg ar-lein rhad ac am ddim, i wrando ar ein 
podlediad ynghylch rhyw a diabetes:  
www.diabetes.org.uk/t1-learning

• Cewch glywed oddi wrth eraill gyda diabetes 
Math 1 yn siarad am eu profiadau o ryw,  
cyfarfod pobl a pherthnasau:  
www.diabetes.org.uk/t1-theone
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Salwch
Fel pawb, rydych chi'n sicr o fynd yn sâl weithiau, 
neu efallai y bydd angen i chi fynd i'r ysbyty. Felly, 
mae'n bwysig gwybod sut rydych chi'n ymdopi 
â salwch. Mae hynny'n golygu gwybod sut i reoli 
inswlin, meddyginiaeth arall, profion gwaed neu 
wrin a'ch diet pan fyddwch chi'n sâl.

Nid oes unrhyw reswm i feddwl y byddwch chi'n sâl yn 
amlach nag eraill, ond os nad yw'ch diabetes wedi'i reoli'n 
dda fe allech chi fod yn fwy tueddol o gael heintiau. 

Os nad ydych chi'n teimlo'n dda, gofalwch amdanoch 
chi'ch hun a cheisiwch gymorth meddygol os bydd ei 
angen arnoch chi.

Gall lefelau siwgr gwaed godi pan fyddwch chi'n sâl, hyd 
yn oed os nad ydych yn bwyta. Dyma'ch corff yn ceisio 
ymladd heintiau a salwch.

Dyma rai o'r tramgwyddwyr:

• annwyd a'r ffliw

• heintiau ar y frest

• heintiau'r llwybr wrinol 

• chwydu a dolur rhydd

• heintiau ar y croen.

Cofiwch, mae arwyddion siwgr gwaed uchel yn cynnwys 
bod yn sychedig, pasio mwy o wrin nag arfer a blinder. 
Mae'n hanfodol eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud 
os byddwch chi'n mynd yn sâl i sicrhau nad ydych chi'n 
datblygu unrhyw broblemau difrifol, fel cetoasidosis 
diabetig – DKA, gweler tudalen 22.

Efallai na fyddwch chi'n teimlo fel bwyta, ond mae angen i 
chi fwyta neu yfed rhywbeth gyda charbohydradau o hyd i 
roi egni i chi. Mae angen i chi hefyd yfed digon o hylifau heb 
siwgr. Anelwch at o leiaf 2.5 i 3.5 litr – 4 i 6 peint – y dydd.

Mae pobl nad oes ganddynt ddiabetes yn cynhyrchu 
mwy o inswlin fel ymateb i salwch neu haint. Fedrwch chi 
ddim gwneud hyn. Felly, mae eich lefelau siwgr gwaed 
yn codi, rydych chi'n pasio mwy o wrin ac yn teimlo'n 
sychedig. Gall hyn eich gwneud yn ddadhydredig. A 
gall symptomau lefelau siwgr uchel ychwanegu at y 
symptomau neu'r haint gwreiddiol a'i waethygu.

Dadhydradiad

Gwneir hyn yn waeth os oes gennych dymheredd neu os 
ydych yn sâl. Mewn rhai achosion, gall lefelau siwgr gwaed 
fynd mor afreolus fel bod angen i chi fynd i'r ysbyty i gael 
triniaeth. Gall dadhydradiad difrifol a lefelau siwgr gwaed 
uchel fod yn ddifrifol iawn. Dyna pam bod angen i chi fod 
yn barod a dilynwch y camau angenrheidiol pan fyddwch 
yn sâl – gweler Awgrymiadau ar gyfer rheoli salwch, 
tudalen 57. 

Steroidau

Mae rhai cyflyrau yn cael eu trin â steroidau – er enghraifft 
clefyd Addison, asthma, lwpws, arthritis. Gall steroidau 
wneud i'ch lefelau siwgr gwaed godi. Ni ddylai hyn eich 
atal rhag eu cymryd, ond dylech siarad â'ch meddyg am 
sut i reoli'ch diabetes wrth eu cymryd. Efallai y bydd angen 
i chi newid eich meddyginiaeth. Os yw steroidau wedi'u 
rhoi ar bresgripsiwn am gyfnod byr, bydd eich lefelau 
siwgr gwaed fel arfer yn mynd yn ôl i normal pan fyddwch 
chi'n rhoi'r gorau i'w cymryd.

Awgrymiadau ar gyfer rheoli salwch
• Pwyllwch. Fel rhan o'ch 15 Hanfodion Gofal Iechyd, 

dylid rhoi cynllun gofal personol i chi yn dweud 
wrthych pa gamau i'w cymryd os ydych chi'n sâl. 
Ond cysylltwch â'ch meddyg os nad ydych yn siŵr 
beth i'w wneud. 

• Daliwch ati i gymryd eich inswlin hyd yn oed os 
nad ydych yn teimlo fel bwyta.

• Gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed yn amlach.

• Os yw eich lefelau siwgr gwaed yn gyson uwch 
na 13mmol/l, gwiriwch am getonau. Efallai y 
bydd angen i chi gynyddu eich dos inswlin hefyd. 
Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd am faint o inswlin 
ychwanegol y mae angen i chi ei gymryd.

• Os nad ydych chi'n teimlo fel bwyta, rydych chi'n 
teimlo'n sâl neu'n methu â chadw bwyd i lawr, 
ffeiriwch brydau bwyd am fyrbrydau a diodydd 
sy'n cynnwys carbohydradau ar gyfer egni. Sipiwch 
ddiodydd llawn siwgr neu sugnwch ar dabledi 
glwcos. Os ydych chi'n gadael i ddiodydd pefriog 
fynd yn fflat, gall fod yn haws eu cadw i lawr. 

• Yfwch ddigon o hylifau heb siwgr. Anelwch at o 
leiaf 2.5 i 3.5 litr (4 i 6 peint) y dydd.

Angen gwybod
Need to know

• Dylech wybod symptomau siwgr gwaed uchel 
a'r arwyddion sy'n golygu bod angen cyngor 
meddygol arnoch chi. Sicrhewch fod eich teulu, 
ffrindiau neu'ch gofalwr yn eu hadnabod hefyd.

• Os ydych chi yn yr ysbyty, gwnewch yn siŵr bod 
pawb yn gwybod bod gennych ddiabetes Math 1.

• Dewch yn gyfarwydd â'r arwyddion sy'n nodi bod 
angen i chi gael cyngor meddygol. Sicrhewch fod 
ffrind agos, aelod o'r teulu neu ofalwr hefyd yn 
ymwybodol o'r arwyddion hyn. A chael cymorth 
meddygol os na allwch chi fwyta neu yfed, yn 
parhau i fod yn sâl neu yn cael dolur rhydd.

Rhai cwestiynau 

Yn aml mae gan adrannau damweiniau ac achosion 
brys amseroedd aros hir. Beth os bydd angen i mi 
fwyta neu yfed oherwydd fy mod i'n teimlo fy mod 
i'n mynd i gael hypo?

Rydych chi'n iawn. Os ewch chi i'r Adran Damweiniau 
ac Achosion Brys, efallai y bydd yn rhaid i chi aros 
am driniaeth ac, os yw'n rhywbeth a allai fod angen 
llawdriniaeth, ni ddylech fwyta.

Felly, cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd, dywedwch 
wrth y staff fod gennych ddiabetes ac efallai y bydd angen 
i chi fwyta er mwyn osgoi hypo. Os oes angen i chi fwyta 
neu yfed, gwiriwch eto gyda'r staff.

Os bydd angen i mi gael arhosiad wedi'i gynllunio yn 
yr ysbyty, pwy fydd yn gofalu am fy niabetes?

Mae'r cyfrifoldeb rhyngoch chi a staff yr ysbyty.

Rhaid i chi gael gofal gan staff sydd wedi'u hyfforddi'n 
briodol a chael y dewis p'un ai i fonitro a rheoli eich inswlin 
eich hun, oni bai nad yw'n briodol neu'n ddiogel ichi 
wneud hynny. Dylai staff yr ysbyty allu rhoi eich inswlin 
ac unrhyw feddyginiaeth i chi. Ewch â'ch offer diabetes 
eich hun fel eich cyflenwadau pwmp, beiro, inswlin a 
mesurydd gan y gall fod oedi cyn cael y rhain o'r ysbyty.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod unrhyw un yn 
gwybod bod gennych ddiabetes. Mae'n well ei grybwyll 
wrth staff yr ysbyty. Os oes gennych bryderon am eich 
rheolaeth ar ddiabetes, siaradwch â staff yr ysbyty – dylent 
gysylltu â thîm diabetes arbenigol, oherwydd dylech allu 
cael eu gweld.

Os gwnaed unrhyw newidiadau i'ch triniaeth diabetes yn 
ystod eich arhosiad yn yr ysbyty, gwiriwch a yw hyn angen 
newid pan ewch adref.



5756

By
w

yd
 b

ob
 d

yd
d

Bywyd bob dydd gyda diabetes Math 1www.diabetes.org.uk

Gwaith
Ni ddylai diabetes effeithio ar eich siawns o gael neu 
gadw swydd. Nid oes ots a ydych chi newydd ddod 
o'r coleg neu'n cyfrif i lawr at eich ymddeoliad.

Y gyfraith
Mae deddfau i amddiffyn pobl yn y gweithle. Mae Deddf 
Cydraddoldeb 2010 yn berthnasol yng Nghymru, Lloegr 
a'r Alban. Mae'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn 
berthnasol yng Ngogledd Iwerddon.

Mae'r ddwy yn nodi'r egwyddorion y mae'n rhaid i 
gyflogwyr eu dilyn wrth drin gweithwyr a cheiswyr gwaith 
ag anabledd, fel nad ydyn nhw dan anfantais. Er efallai na 
fyddwch chi'n meddwl am eich diabetes fel anabledd, 
cewch eich diogelu gan y deddfau hyn.

Ymgeisio am swyddi
Ar wahân i'r lluoedd arfog, mae yn erbyn y gyfraith 
i gyflogwr roi gwaharddiad cyffredinol ar recriwtio 
pobl â diabetes. Ond bydd gan rai meysydd gwaith 
sy'n hanfodol i ddiogelwch ofynion iechyd sy'n eithrio 
pobl gyda diabetes ymhlith cyflyrau meddygol eraill. 
Mae gwaharddiadau cyffredinol wedi'u codi yn y 
gwasanaethau brys ar bobl sy'n defnyddio inswlin.  
Bellach, mae asesiad unigol yn penderfynu a yw  
rhywun yn addas ai peidio.

• Mae recriwtio a chadw swyddi yn y gwasanaethau 
heddlu, tân ac ambiwlans yn destun asesiad meddygol. 
Ond, mae lluoedd arfog y DU wedi'u heithrio a gallant 
weithredu gwaharddiad cyffredinol ar bobl â diabetes.

• Os ydych chi'n datblygu diabetes tra byddwch chi yn y 
gwaith, efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig newid 
agweddau ar y swydd, fel patrymau shifft. Os na allwch 
nawr fodloni gofynion iechyd y swydd, gall eich 
cyflogwr gynnig swydd wahanol i chi yn yr un 
sefydliad. 

Dweud wrth recriwtwyr
Gall fod yn anodd penderfynu pryd i ddweud wrth 
recriwtwyr am ddiabetes. Ni all cyflogwyr ofyn am eich 
iechyd cyn cynnig gwaith i chi. 

Ond mae rhai eithriadau penodol, gan gynnwys:

• mae'r cyflogwr eisiau gwybod a oes angen gwneud 
addasiadau ar gyfer y broses asesu

• mae'r cyflogwr yn gofyn at ddibenion monitro – ni 
allant ddefnyddio'r wybodaeth hon i benderfynu 
cyflogi rhywun ai peidio

• mae'r cyflogwr eisiau gwella siawns pobl anabl o  
gael gwaith

• mae'r cwestiwn a ofynnir yn berthnasol i ddarganfod a 
fedrwch chi gyflawni tasgau sy'n hanfodol i'r swydd.

Mewn rhai proffesiynau mae yna rai gofynion yn 
ymwneud ag ardystio a chymhwysedd corfforol, a bydd 
yn rhaid i chi ddatgelu'ch diabetes i gael ei asesu'n iawn. 
Ond, yn bennaf, nid oes unrhyw ofyniad cyfreithiol i 
ddatgelu diabetes a'ch penderfyniad chi yw dweud wrth 
gyflogwr neu ddarpar gyflogwr. Ond os nad yw cyflogwr 
yn gwybod – ac na ellid disgwyl iddynt wybod bod 
gennych ddiabetes, efallai na fyddwch yn gallu dibynnu ar 
y ddeddfwriaeth os ydych chi'n teimlo y gwahaniaethwyd 
yn eich erbyn.

Os penderfynwch ddweud wrth eich cyflogwr fod 
gennych ddiabetes, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi 
ddangos Support for diabetes in the workplace 
iddynt, fel bodganddynt well dealltwriaeth ohono a sut y 
gallai effeithio arnoch yn y gweithle. Gallwch ei lawrlwytho 
o www.diabetes.org.uk/t1-employment

Dweud wrth gydweithwyr
Nid yw rhai pobl yn gwybod llawer am ddiabetes. Y cyfan 
sydd angen i chi ei wneud yw rhoi esboniad syml am 
ddiabetes. Os nad ydych yn trin diabetes fel problem, 
mae'n llai tebygol y bydd eich cydweithwyr yn gwneud. 
Meddyliwch am y pethau canlynol:

• Hypos yn y gwaith: Mae'n bwysig dweud wrth 
gydweithwyr sut i adnabod a thrin hypo. Mae hyn yn 
eu hatal rhag gorymateb ac yn sicrhau bod unrhyw 
hypos a gewch yn cael eu trin yn iawn. Siaradwch â'ch 
cymhorthydd cyntaf am eich diabetes hefyd. Os ydych 
chi wedi cael hypo yn y gwaith ac angen help i'w drin, 
siaradwch â'ch cyflogwr a'ch cydweithwyr wedyn. 
Os yn bosibl, eglurwch pam y digwyddodd yr hypo i 
ddangos iddynt y gallwch reoli'r sefyllfa fel rheol. Efallai 
y gallant hefyd eich helpu i drin eich hypo yn y dyfodol. 

• Cymryd amser i ffwrdd: Mae pawb yn cymryd amser 
i ffwrdd o'r gwaith ar gyfer salwch neu apwyntiadau 
ysbyty. Nid yw diabetes o reidrwydd yn eich gwneud 
chi'n fwy tueddol o gael salwch. Ond ceisiwch drefnu 
sawl apwyntiad clinig ar gyfer yr un bore a rhoi digon 
o rybudd i'ch cyflogwr pryd a pham y byddwch chi i 
ffwrdd. Pan fyddwch yn sâl, mynnwch sylw meddygol 
a dywedwch wrth eich cyflogwr cyn gynted ag y 
gallwch. Os ydych chi am fynd ar gwrs addysg diabetes 
a'ch bod chi'n poeni am gael yr amser i ffwrdd, fe 
allech chi ofyn i'ch gweithiwr gofal iechyd proffesiynol 
ysgrifennu llythyr i'ch cyflogwr mewn cefnogaeth.

Awgrymiadau ar gyfer cael y gorau 
o'ch gwaith
1 Byddwch yn onest gyda'ch cyflogwr bod gennych 

ddiabetes.

2 Os nad ydych chi'n teimlo y gallwch chi ymdopi 
â'ch swydd fel y mae, gofynnwch i'ch cyflogwr 
wneud rhai addasiadau rhesymol i'ch rôl.

Gallwn roi cyngor i chi ar faterion cyflogaeth. Mae 
gennym hefyd becyn hunangymorth cyflogaeth. 
Gweler isod am fanylion. Mae yna hefyd fwy o 
wybodaeth a chefnogaeth ar ein gwefan.

• Llinell Gymorth Diabetes UK: e-bostiwch 
helpline@diabetes.org.uk neu ffoniwch  
0345 123 2399.

• Lawrlwythwch y pecyn hunangymorth cyflogaeth 
yn www.diabetes.org.uk/t1-your-rights

Rhai cwestiynau 

Rwy'n credu fy mod i wedi cael fy ngwrthod am 
swydd oherwydd bod gen i ddiabetes. Beth fedra i 
ei wneud?

Mae'n debyg bod angen cyngor arbenigol arnoch i 
ddechrau ac, mewn rhai achosion, cyngor cyfreithiol. 
Byddai'r un fath pe baech yn teimlo y gwahaniaethwyd yn 
eich erbyn neu y teilwch i chi golli eich swydd oherwydd 
eich diabetes. Dechreuwch trwy gael cyngor oddi wrth ein 
gwasanaeth Eiriolaeth – gweler Angen gwybod, uchod – 
a'n gwefan www.diabetes.org.uk/t1-your-rights Ac os 
ydych yn aelod o undeb lafur, gofynnwch am help oddi 
wrth eich cynrychiolydd undeb.

Angen gwybod
Need to know



Teithio
Gallwch deithio ledled y byd. Nid yw diabetes 
yn eich rhwystro, ond mae angen ichi wneud y 
paratoadau cywir.

Pethau i'w gwirio cyn mynd i ffwrdd
• Cariwch ID diabetes a llythyr gan eich meddyg teulu yn 

dweud bod gennych ddiabetes, a pha feddyginiaeth 
sydd ei hangen arnoch.

• Cymerwch ddwywaith faint o inswlin a chyflenwadau 
ag arfer gyda chi.

• Mewn argyfwng, darganfyddwch lle medrwch gael 
inswlin yn eich cyrchfan.

• Gwiriwch â'ch gwneuthurwr inswlin fod eich inswlin ar 
gael yno, ac yn cael ei werthu o dan yr un enw. Gallwch 
gael presgripsiynau wedi'u hanfon gan negesydd.

• Mae hedfan yn croesi parthau amser. Gwiriwch â'ch 
tîm gofal iechyd a oes angen i chi wneud unrhyw 
newidiadau i'ch trefn cymryd inswlin. 

• Gall hinsoddau poeth neu oer effeithio ar sut mae 
inswlin a'ch mesurydd yn gweithio. Gwiriwch gyda'ch 
tîm gofal iechyd.

• Prynwch yswiriant teithio, gan sicrhau eich bod chi'n 
dweud wrthyn nhw bod gennych ddiabetes wrth 
gymryd y polisi.

Pacio 
• Gwiriwch fod gennych eich holl feddyginiaeth diabetes 

ac offer wedi'u pacio a gwnewch yn siŵr bod eich 
cyflenwadau diabetes yn eich bagiau llaw. Dylid cadw 
inswlin yn eich bagiau llaw gan y gall rewi yn yr howld.

• Os ydych chi'n teithio gyda rhywun arall, rhannwch 
eich offer diabetes rhwng bagiau llaw'r ddau ohonoch 
rhag ofn i fagiau fynd ar goll.

• Paciwch fyrbrydau rhag ofn y bydd oedi.

• Cymerwch lythyr gan eich meddyg os oes gennych chi 
inswlin neu chwistrelli gyda chi.

Teithio gyda phwmp neu CGM
Os oes gennych bwmp neu fonitor glwcos parhaus 
(CGM), cysylltwch â'r cwmni hedfan cyn i chi deithio– os 
yn bosibl, ychydig wythnosau ymlaen llaw. Argymhellir 
hyn gan yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA), ond mae rhai 
cwmnïau hedfan yn gofyn i chi lenwi gwaith papur 
ychwanegol hefyd. Os na wnewch hynny, mae perygl ichi 
beidio â chael eich caniatáu ar yr awyren gyda'ch pwmp 
neu CGM.

Mae rhybudd ynghylch pympiau a CGMs ar awyrennau 
oherwydd ymarferoldeb diwifr, a allai ymyrryd â systemau 
cyfathrebu a llywio. Os na all eich pwmp neu CGM weithio 
heb signal diwifr, efallai y bydd angen i chi ei dynnu a 
defnyddio beiro inswlin. Efallai y bydd angen i chi wirio 
lefelau siwgr gwaed gyda mesurydd safonol.

Peiriannau pelydr-X a sganwyr y corff
Ni ddylid rhoi pympiau inswlin neu ddyfeisiau CGM trwy 
sganwyr corff cyfan neu beiriannau pelydr-X oherwydd 
gall tonnau pelydr-X beri i'ch pwmp neu CGM roi'r gorau 
i weithio'n iawn. Mae'n bwysig gwybod bod meysydd 
awyr hefyd yn defnyddio peiriannau pelydr-X ar unrhyw 
fagiau rydych chi'n gofrestru i howld yr awyren yn ogystal 
â bagiau llaw.

Os oes gennych ddiabetes a'ch bod yn cario unrhyw offer 
meddygol, gallwch gael Cerdyn Ymwybyddiaeth o Ddyfais 
Feddygol sydd â gwybodaeth ar gyfer diogelwch maes 
awyr am ddiabetes a'r offer rydych chi'n eu cario i atal 
unrhyw ddryswch. 

Rhai cwestiynau 

Beth os ydw i'n sâl tra dramor?

Siaradwch â'ch meddyg am gyngor cyn i chi fynd, a chael 
gwybodaeth o'r swyddfa dwristiaid, llysgenhadaeth neu 
gomisiwn uchel y wlad rydych chi'n ymweld â hi am 
driniaeth feddygol yno.

• Gwiriwch eich polisi yswiriant, fel eich bod chi'n 
gwybod am beth fydd eich yswirwyr yn talu.

• Rhowch enw generig eich meddyginiaeth i'r meddyg – 
nid yr enw brand yn unig.

• Darllenwch fwy am ddelio gyda salwch – gweler 
tudalen 56.

• Nid yw'r mwyafrif o bolisïau yswiriant teithio yn 
cynnwys cyflyrau meddygol a oedd yn bodoli 
eisoes – cyflyrau meddygol a oedd gennych cyn 
i'r polisi gael ei gymryd – megis diabetes. Mae'n 
hanfodol wrth drefnu'r polisi eich bod chi'n 
datgelu'ch cyflyrau meddygol yn llawn i'r cwmni 
yswiriant, gan gynnwys diabetes, hyd yn oed os 
nad ydynt yn gofyn. Gallai methu â gwneud hynny 
arwain at wrthod hawliad.

• Mae rhagor o gyngor ar deithio ar ein gwefan 
ar www.diabetes.org.uk/t1-travel i'ch helpu 
chi i wneud y gorau o'ch taith, gan gynnwys cael 
yswiriant, bwyd wrth fynd a rheoli'ch diabetes 
mewn gwahanol hinsoddau.

Angen gwybod
Need to know
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Gyrru
Mi fedrwch chi yrru pan fydd gennych ddiabetes 
Math 1. Ond mae angen i chi fod yn ofalus ac 
yn wybodus am rai pethau. Ac mae angen i chi 
gynllunio ymlaen llaw cyn i chi fynd y tu ôl i'r llyw.

Os ydych chi'n gyrru car neu feic modur (gyrrwr Grŵp 1):

• Rhaid i chi ddweud wrth y DVLA (DU) neu DVA 
(Gogledd Iwerddon) eich bod chi ar inswlin. Yna bydd 
eich trwydded yn cael ei hadnewyddu bob blwyddyn, 
bob dwy neu dair blynedd.

• Dylai unrhyw newidiadau i'ch cyflwr neu driniaeth 
rhwng adnewyddiadau – cymhlethdodau, fel 
problemau llygaid neu niwed i'r nerfau, a allai effeithio 
ar eich gallu i yrru'n ddiogel – gael eu riportio i'r DVLA 
neu'r DVA pan fyddant yn digwydd.

• Mae angen i chi ddweud wrth y DVLA neu'r DVA os oes 
gennych broblem gyda hypos. Mae hyn yn cynnwys 
hypos difrifol lle roeddech chi'n hollol ddibynnol ar 
rywun arall i drin eich hypo, neu anymwybyddiaeth 
hypo – pan nad ydych chi'n synhwyro bod eich lefelau 
siwgr yn y gwaed yn mynd yn isel.

Os ydych chi'n gyrru bws neu lori, neu fan gwersylla 
fawr neu'n tynnu trelar mawr (gyrrwr Grŵp 2), mae 
yna wybodaeth hanfodol i chi ar ein gwefan: www.
diabetes.org.uk/t1-driving

Awgrymiadau ar gyfer gyrru
1 Gwybod symptomau hypo – os ydych chi wedi 

colli ymwybyddiaeth o hypos, ni allwch yrru.

2 Cadwch stribedi prawf sbâr yn y car a dewch â'ch 
mesurydd gyda chi. 

3 Gwiriwch eich lefelau siwgr yn y gwaed cyn i chi 
gychwyn a phob dwy awr ar deithiau hir.

4 Os yw eich lefel siwgr gwaed yn 5mmol/l neu'n is, 
bwytewch ychydig o garbohydradau cyn gyrru. Os 
yw'n llai na 4mmol/l, peidiwch â gyrru nes eich 
bod wedi trin yr hypo a bod eich siwgrau gwaed 
dan reolaeth. 

5 Cadwch driniaethau hypo wrth law yn y car.

6 Cymerwch seibiannau ar deithiau hir.

7 Peidiwch ag oedi neu fethu prydau bwyd  
a byrbrydau.

Os ydych chi'n teimlo arwyddion rhybudd hypo wrth yrru, 
rhaid i chi roi'r gorau i yrru. Dilynwch y canllaw hwn gan y 
DVLA neu'r DVA:

• Stopiwch y cerbyd cyn gynted â phosibl mewn lle 
diogel.

• Diffoddwch yr injan. Tynnwch yr allweddi o'r taniwr. 
Symudwch o'r sedd gyrrwr. 

• Cymerwch garbohydradau sy'n gweithredu'n 
gyflym, fel tabledi neu fferins glwcos, a rhyw fath o 
garbohydradau sy'n gweithredu'n hirach.

• Peidiwch â dechrau gyrru tan 45 munud ar ôl i'ch lefel 
siwgr gwaed ddychwelyd i normal. Gweler tudalen 19 
am ragor o wybodaeth ar drin hypo. 

Angen gwybod
Need to know

• Dywedwch wrth DVLA neu DVA bod gennych 
ddiabetes sy'n cael ei drin ag inswlin:

• DVLA: www.gov.uk/dvla

• DVA: www.nidirect.gov.uk/contacts/driver-
vehicle-agency-dva-northern-ireland

• Dywedwch wrth eich yswirwyr. 

• Byddwch yn glir ynghylch yr hyn sydd angen i chi 
ei wneud os ydych chi yn cael hypo.

Os oes gennych arwyddion rhybudd gwael am hypo neu 
os ydych yn cael hypos yn aml, rydych chi'n peryglu'ch 
hun ac eraill, ac mae'n debyg na ddylech fod yn gyrru. 
Siaradwch am hyn gyda'ch tîm gofal iechyd. Os yw'ch tîm 
yn dweud wrthych chi am hysbysu'r DVLA neu'r DVA, rhaid 
i chi wneud hyn. Os na wnewch hynny, bydd eich meddyg 
yn gwneud ar eich rhan.

Awgrymiadau ar gyfer cael help
Gallwch oresgyn diabwlimia gyda'r help a'r 
gefnogaeth gywir. Gallwch gael help oddi wrth:

1 Darparwyr Gofal Iechyd: Mae Diabwlimia 
angen triniaeth ofalus oddi wrth dîm o arbenigwyr. 
Mae yna hefyd rai rhaglenni adferiad ymroddedig.

2 Diabetics with Eating Disorders (DWED): Elusen 
genedlaethol ar gyfer diabwlimia ac anhwylderau 
bwyta eraill ar gyfer pobl â diabetes Math 1. Gallwch 
gael gwybodaeth arbenigol ar eu gwefan, dal i 
fyny gyda'r datblygiadau diweddaraf, gofyn am 
hyfforddiant ar gyfer eich tîm gofal iechyd, ac 
ymuno gyda fforwm ar-lein gydag eraill yn mynd 
trwy'r un peth. Ewch i www.dwed.org.uk 

3 Diabetes UK Helpline: Rydym ben arall y ffôn os 
ydych chi fyth eisiau siarad. Mae gan ein llinell 
gymorth gynghorwyr ymroddedig a hyfforddedig 
i wrando a helpu. Ffoniwch 0345 123 2399, neu 
0141 212 8710 os ydych yn yr Alban. 

Diabwlimia
Mae Diabulimia yn anhwylder bwyta lle mae rhywun 
yn fwriadol ac yn rheolaidd yn lleihau neu yn stopio 
cymryd eu hinswlin er mwyn colli pwysau. 

Mae yna lawer o resymau pam y gallai ddatblygu. Gyda 
diabetes Math 1, awgrymir bod y ffordd rydych chi angen 
byw i reoli'r cyflwr – a'r amgylchedd y cewch eich hun 
ynddi – eich gwneud yn fwy agored i anhwylderau bwyta. 
Er enghraifft:

• gorfod darllen labeli bwyd yn ofalus

• y ffocws ar eich pwysau pan ewch i'r clinig

• gorfod bwyta i drin hypos, a all achosi magu pwysau ac 
euogrwydd

• bod yn gyson ymwybodol o garbohydradau a 
chalorïau mewn bwyd

• teimlo cywilydd ynglŷn â sut rydych chi'n rheoli'ch 
diabetes

• perthynas wael â'ch tîm gofal iechyd

• anodd cadw at bwysau iach.

Rhestrwyd pob un o'r rhain fel achosion sy'n benodol i 
ddiabetes a all arwain at anhwylderau bwyta mewn pobl â 
diabetes Math 1.

Mae'n annhebygol bod unrhyw un ohonyn nhw'n bodoli 
ar ei ben ei hun, ac mae diabwlimia fel arfer yn datblygu 
o gyfuniad o broblemau iechyd corfforol, cymdeithasol a 
meddyliol. 

Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi diabulimia, 
mae'n hanfodol eich bod chi'n siarad â'ch tîm gofal iechyd 
neu rywun rydych chi yn ymddiried ynddyn nhw. Gweler 
Awgrymiadau ar gyfer cael help, ar y dde. Gallwch hefyd 
gael gwybodaeth a chyngor yn  
www.diabetes.org.uk/t1-diabulimia

Angen gwybod
Need to know

• Mae diabwlimia yn beryglus. Mae gan bobl nad 
ydyn nhw'n rhoi digon o inswlin i'w hunain 
dros gyfnod hir hyd oes llawer byrrach. Mae 
cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â diabetes, gan 
gynnwys problemau gyda'ch llygaid, eich nerfau 
a'ch arennau, yn ymddangos yn gyflymach, a gall 
achosi anffrwythlondeb.

• Mewn achosion lle mae diabwlimia yn arwain at  
cetoasidosis diabetig (DKA) difrifol ac nid yw'n 
cael ei drin, mae'n arwain at fethiant y galon a'r 
organau, gan achosi marwolaeth.
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Ymprydio crefyddol
Mae ymprydio yn rhan bwysig o sawl crefydd. Yn 
ogystal â'r ymatal rhag bwyd – ac weithiau yfed 
– mae ymprydio hefyd fel arfer yn amser ar gyfer 
gweddi, myfyrio a phuro. Mae'n gyfle i bobl gael 
ffordd o fyw iachach trwy ddysgu hunan-reolaeth a 
gwneud newidiadau i'w diet. 

Mae pobl â diabetes fel arfer wedi'u heithrio rhag 
ymprydio. Mae perygl y bydd lefelau siwgr gwaed yn 
mynd yn rhy isel neu'n rhy uchel. Gall siwgrau gwaed 
uchel arwain at getoasidosis diabetig – DKA, gweler 
tudalen 22. Ac os bydd rhywun yn ymprydio ac nad yw'n 
cymryd digon o hylif i mewn, gall achosi dadhydradiad a 
allai fod angen triniaeth ysbyty. Siaradwch â'ch arweinydd 
crefyddol ynghylch a ydych chi wedi'ch eithrio rhag 
ymprydio.

Yn y pen draw, dewis personol yw ymprydio. Os 
penderfynwch ymprydio, yn bendant mae angen i chi 
siarad â'ch tîm gofal iechyd ymlaen llaw, i wneud yn siŵr 
eich bod chi'n gallu gofalu amdanoch chi'ch hun yn iawn. 
Gweler ein Awgrymiadau ar gyfer ymprydio, isod. 

Awgrymiadau ar gyfer ymprydio
1 Bydd angen llai o inswlin arnoch cyn dechrau'r 

ympryd, ac efallai y bydd angen newid y math o 
inswlin o'ch math arferol hefyd. Nid yw inswlin 
wedi'i gymysgu ymlaen llaw yn cael ei argymell yn 
ystod ymprydio.

2 Cyn cychwyn ar yr ympryd, cymerwch fwyd neu 
fwydydd sy'n cael eu hamsugno'n arafach gyda 
mynegai glysemig isel – fel reis basmati a dhal – yn 
eich pryd bwyd, ynghyd â ffrwythau a llysiau.

3 Gwiriwch eich lefelau siwgr gwaed yn amlach na 
fyddech fel arfer.

4 Pan fyddwch chi'n torri'r ympryd, bwytewch 
ychydig bach o fwyd, ac osgoi bwyta bwyd melys 
neu frasterog yn unig.

5 Ar ddiwedd yr ymprydio, dylech yfed digon o 
ddiodydd di-siwgr a heb gaffein i osgoi 
dadhydradu.

Angen gwybod
Need to know

• Os oes gennych unrhyw gymhlethdodau diabetes, 
fel niwed i'ch llygaid neu glefyd y galon neu'r 
arennau, fe allech chi waethygu'r rhain. Felly, 
dylech feddwl o ddifrif am beidio ag ymprydio.

• Gall cymryd inswlin a meddyginiaeth diabetes 
benodol yn ystod ymprydio achosi hypos. Os 
ydych yn teimlo eich bod yn cael hypo, mae'n 
rhaid i chi dorri eich ympryd a chael diod siwgrog 
ac yna rhywfaint o fwyd â starts. Fel arall, efallai 
byddwch angen sylw meddygol.

• Efallai y byddwch chi'n datblygu lefelau siwgr 
gwaed uchel yn ystod ympryd os na fyddwch 
chi'n cymryd eich inswlin a'ch meddyginiaeth 
ar bresgripsiwn, neu os ydych chi'n llai egnïol yn 
gorfforol na'r arfer. Mae symptomau lefelau siwgr 
gwaed uchel yn cynnwys teimlo'n sychedig iawn, 
pasio llawer o wrin a blinder eithafol. Os yw eich 
lefelau siwgr gwaed yn aros yn uchel ac mae 
gennych y symptomau hyn, siaradwch â'ch tîm 
gofal iechyd.

• Cofiwch siarad â'ch tîm gofal iechyd os ydych 
chi'n bwriadu ymprydio, ynglŷn â sut i addasu'ch 
inswlin ac unrhyw feddyginiaeth, gwirio, a sut i 
osgoi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau.

Talk to us

Oes gennych chi gwestiwn am Fath 1? Gallwn roi 
gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd o fyw gyda 
diabetes. Cysylltwch â ni am atebion, cefnogaeth neu 
i gael sgwrs â rhywun sy'n gwybod am ddiabetes. 
Ffoniwch ein llinell gymorth ar 0345 123 2399 neu 
e-bostiwch helpline@diabetes.org.uk

Os ydych yn yr Alban, ffoniwch 0141 212 8710 neu 
e-bostiwch helpline.scotland@diabetes.org.uk

Siaradwch 
â ni

Yn y bennod hon

Osgoi cymhlethdodau 68

Eich llygaid 70

Eich traed 72

Eich arennau 74

Trawiad ar y galon a strôc 76

Cymhlethdodau
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Osgoi cymhlethdodau
Gall byw gyda Math 1 fod yn anodd am lawer o 
resymau. Ac mae gwybod beth all fynd o'i leyn un 
ohonynt.

Gall diabetes arwain at gymhlethdodau, fel strôc, 
trawiadau ar y galon, methiant yr arennau, dallineb a 
thrychiadau. Mae'n rhestr ddychrynllyd. Ond mae'n 
bwysig iawn deall pam y gall y pethau hyn ddigwydd a 
beth allwch chi wneud i'w hosgoi.

Hyd yn oed os ydych chi'n cael amser caled gyda'ch 
diabetes, mae'n bwysig cofio bod rhywbeth y gallwch chi 
a'ch tîm gofal iechyd ei wneud bob amser.

Bydd yr adran hon yn eich helpu i ddeall ychydig mwy 
am gymhlethdodau ac egluro'r holl bethau y gallwch eu 
gwneud i leihau eich risg o'u dioddef.

Pam fod cymhlethdodau'n digwydd
Mae cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â diabetes yn cael 
eu hachosi'n bennaf gan lefelau siwgr gwaed uchel dros 
gyfnod hir o amser. 

Pan fydd gennych lefelau siwgr gwaed uchel dros gyfnod 
hir o amser, gall niweidio bron bob rhan o'ch corff.

Nid pigau o ddydd i ddydd yw'r rhain yn eich lefelau chi – 
mae pawb yn dioddef y rhain. Dyma lefelau siwgr gwaed 
uchel parhaus sydd lawer uwchlaw'r targed mae eich tîm 
gofal iechyd wedi gosod.

Rydych hefyd yn fwy tebygol o ddioddef cymhlethdodau 
os oes gennych ormod o fraster yn eich gwaed ac os 
yw'ch pwysedd gwaed yn rhy uchel. 

Beth allwch ei wneud
Mae yna lawer o wahanol bethau y gallwch chi eu 
gwneud i leihau eich risg o gymhlethdodau. Cofiwch, 
bydd popeth a wnewch – waeth pa mor fach – yn 
gwneud gwahaniaeth. 

Rheoli eich diabetes

Cadw'ch HbA1c o fewn yr ystod darged a osodwyd gan 
eich tîm gofal iechyd yw'r peth pwysicaf y gallwch ei 
wneud. Mae yna lawer o ffyrdd y gall eich tîm gofal iechyd 
eich helpu i wneud hyn.

Stopio ysmygu

Os ydych chi'n ysmygu, yna bydd stopio ar unwaith yn 
lleihau'ch risg o gymhlethdodau. Unwaith eto, bydd eich 
meddyg teulu a'ch tîm gofal iechyd yn gallu eich helpu i 
roi'r gorau iddi.

Bwyta'n iach

Mae gwneud dewisiadau bwyd iachach yn ei gwneud hi'n 
haws lleihau brasterau yn eich gwaed, fel colesterol. Bydd 
hefyd yn eich helpu i gadw'ch pwysedd gwaed i lawr.

Cadw'n egnïol

Mae ymarfer corff yn anodd i lawer o bobl â Math 1. Gall 
lefelau siwgr gwaed fynd yn uchel, mynd yn isel neu fod 
yn anrhagweladwy. Ond mae ymarfer corff yn ddefnyddiol 
iawn i gadw'ch calon yn iach. Gofynnwch i'ch tîm gofal 
iechyd weithio gyda chi, fel y gallwch chi gadw'n egnïol a 
llywio'r uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. 

Ewch i'ch holl apwyntiadau

Mae angen cyfres o wiriadau ar bawb sydd â Math 1 bob 
blwyddyn i gadw llygad am unrhyw broblemau a gweld 
os oes angen unrhyw gefnogaeth bellach. Rhain yw'r 15 
Hanfodion Gofal Iechyd rydyn ni wedi siarad amdanyn 

nhw. Ewch â'ch rhestr wirio gyda chi – gweler tudalen 26. 
Bydd sicrhau eich bod chi'n cael pob un ohonyn nhw'n 
golygu eich bod chi'n gwybod sut mae'ch rheolaeth 
diabetes yn mynd.

Beth i beidio â gwneud

Peidiwch â chadw'n dawel os yw'ch lefelau siwgr gwaed 
yn codi neu os ydych chi'n cael trafferth gydag unrhyw ran 
arall o'ch diabetes. Dywedwch wrth eich tîm gofal iechyd. 
Byddan nhw'n gallu'ch helpu chi a chynnig cefnogaeth 
ychwanegol – p'un a yw'n gwrs addysg, cefnogaeth 
gyda'ch iechyd emosiynol neu apwyntiad gyda dietegydd.

Dyma Chris
Mae technoleg a gallu siarad ag eraill sydd â 
Math 1 yn helpu Chris i reoli ei ddiabetes

”Yn y 31 mlynedd rydw i wedi cael Math 1, mae rhai 
pethau wedi newid, mae rhai pethau wedi aros yr un 
peth, ond mae pethau wedi gwella ar y cyfan. I mi, 
roedd fy niagnosis yn swrrealaidd yn hytrach nag yn 
anodd yn emosiynol, fel dechrau marathon. Rwy'n 
cofio'n benodol gorwedd ar wely ysbyty tra bod 
diferion IV wedi'u gosod yn y ddwy fraich. Roedd yn 
anoddach o lawer ar fy rhieni, ac yn enwedig fy mam. 
Dim ond saith diwrnod oedd gan fy rhieni i ddysgu am 
ddiabetes a sut i'w reoli, gan ddefnyddio eu plentyn eu 
hunain fel pwnc y prawf, cyn i ni gael ein hanfon adref. 
Fel y dywed nawr: ‘Roeddem wedi dychryn ym mhob 
ffordd y gallwch chi feddwl amdano.’

Ers y ddrama o ddiagnosis, mae fy niabetes yn dal i fod 
yma fel tap sy'n diferu. Nid yw'n ymddwyn yr un fath 
o un diwrnod i'r nesaf o hyd. Mae'n dal i fod y peth 
cyntaf dwi'n meddwl amdano yn y bore a'r peth olaf 
yn y nos, a mil o weithiau rhwng hynny. Ar ben popeth 
arall – straen gwaith, plant, biliau, coffi wedi'i ollwng a 
thagfeydd traffig, mae diabetes yn hoffi eich tapio ar 
eich ysgwydd a'ch atgoffa ei fod yno o hyd. Gall fod yn 
ormod i bobl sy'n delio â bywydau prysur, ond o leiaf 
nawr mae gennym dechnoleg, fel pympiau, beiros a 
CGMs, ac rydym mewn cysylltiad â phobl ddiabetig 
eraill ar-lein. O leiaf rydym lai ar ein pennau ein hunain 
wrth ddarganfod sut i ddelio ag o.”
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Eich llygaid
Nid oes unrhyw un yn hoffi meddwl am golli eu 
golwg. Ond ar gyfer rhai pobl gyda diabetes, mae'n 
digwydd. 

Mewn gwirionedd, yn y DU, diabetes yw un o brif 
achosion colli golwg y gellir ei atal mewn pobl o oedran 
gweithio.

Mae problemau llygaid yn digwydd oherwydd bod lefelau 
siwgr gwaed uchel dros gyfnod hir yn niweidio'r pibellau 
gwaed o amgylch y retina, y rhan o'r llygaid sy'n gweld, ac 
yn y pen draw, y retina ei hun.

Gelwir hyn yn retinopatheg a bydd yn effeithio ar eich 
golwg, ac yn y pen draw, gall achosi colli golwg a dallineb. 

Mae'n annhebygol iawn y bydd rhywun â diabetes 
yn deffro'n ddall un diwrnod – mae'r difrod yn raddol. 
Oherwydd hyn, mae triniaeth i arafu neu stopio'r difrod yn 
bosibl ar gyfer y mwyafrif o bobl.

Awgrymiadau ar gyfer yr hyn y 
gallwch ei wneud
1 Cael eich llygaid wedi'u sgrinio. Yn aml gall 

retinopatheg fod yn eithaf datblygedig cyn iddo 
ddechrau effeithio ar eich golwg, felly mae'n 
hanfodol eu sgrinio bob blwyddyn. Trwy hynny, 
gallwch gael y driniaeth gywir mewn pryd. Dylech 
gael apwyntiad wedi'i anfon atoch drwy'r post. Nid 
yw hyn yr un peth â phrawf llygaid rheolaidd 
gydag optegydd. Mae angen i chi gael eich profion 
llygaid rheolaidd o hyd, gan eu bod yn gwirio am 
lawer o broblemau llygaid eraill. 

2 Riportiwch unrhyw newidiadau i'ch golwg. Os 
byddwch chi'n sylwi ar unrhyw newidiadau, neu'n 
cael trafferth gweld mor glir ag arfer, gwnewch 
apwyntiad gyda'ch meddyg ar unwaith. Peidiwch 
ag aros tan eich sgriniad nesaf. Os yw'ch siwgr 
gwaed yn mynd yn uwch na'r arfer hyd yn oed am 
gyfnod byr efallai y byddwch chi'n sylwi ar ychydig 
o olwg aneglur. Mae hyn i'w ddisgwyl – unwaith y 
bydd eich lefelau siwgr yn setlo, dylai eich golwg 
ddychwelyd i normal.

3 Gweithiwch gyda'ch tîm gofal iechyd i ostwng 
eich HbA1c. Dylai eich tîm gofal iechyd diabetes 
osod targed i chi ar gyfer eich lefelau HbA1c. Po 
agosaf a gewch, isaf fydd eich lefelau siwgr gwaed, 
a'r lleiaf o siawns sydd gennych o ddatblygu 
problemau llygaid.

4 Cadwch ar ben eich colesterol a'ch pwysedd 
gwaed. Mae pwysedd gwaed uchel a lefelau 
colesterol uchel yn cynyddu eich siawns o gael 
problemau llygaid.

5 Gall bwyta'n iach, bod yn fwy egnïol a rhoi'r 
gorau i ysmygu helpu i gadw'ch lefelau siwgr 
yn y gwaed, pwysedd gwaed a cholesterol yn 
eich ystod darged. A dyna'r hyn sydd ei angen 
arnoch chi i helpu i leihau'ch risg o 
gymhlethdodau. Gweler tudalennau 34 a 48 am 
fwy o wybodaeth.

6 Os byddwch chi'n dechrau datblygu 
problemau llygaid, gall eich tîm gofal iechyd 
eich cefnogi a siarad â chi am eich opsiynau 
triniaeth. Gallwch eu hatal rhag gwaethygu os 
ydyn nhw'n cael eu gweld yn ddigon buan.

Triniaeth

Mae yna sawl triniaeth wahanol ar gyfer difrod i'r llygaid: 

Laserau

Y mwyaf cyffredin yw triniaeth laser, a ddefnyddir yng 
nghyfnodau cynnar a chymedrol retinopatheg. O dan 
anesthetig lleol, mae laser bach wedi'i anelu at y darnau 
o'ch llygad sydd wedi'u difrodi, gan selio unrhyw bibellau 
gwaed sy'n gollwng. Mae hyn yn helpu i wella cylchrediad, 
fel bod mwy o ocsigen a maetholion yn cyrraedd eich 
retina. Bydd angen mwy nag un sesiwn ar rai pobl.

Pigiadau

Os oes gennych chwydd o amgylch canol y retina, o'r 
enw macwlopathi, gellir trin hyn â phigiad. Gall sefydlogi 
a gwella golwg yn gyflym. Bydd angen sawl pigiad ar y 
mwyafrif o bobl, unwaith y mis fel arfer.

Steroidau

Os nad yw triniaethau eraill yn gweithio, gall steroidau 
helpu pobl â niwed difrifol i'w llygaid. Mae mewnblaniad 
bach a osodir yn y llygad yr effeithir arno yn rhyddhau 
ychydig bach o steroidau hir-weithredol dros gyfnod o 
dair blynedd. Mae'n lleihau llid ac yn stopio'r retina rhag 
cynhyrchu protein sy'n effeithio ar y golwg.

Llawfeddygaeth

Mae hwn yn llawdriniaeth o'r enw llawfeddygaeth 
fitreoretinal. Bydd angen i chi aros dros nos yn yr ysbyty a 
chael anesthetig cyffredinol. Mae hon yn weithdrefn fawr 
a gall swnio'n eithaf brawychus, ond efallai mai dyma'ch 
opsiwn triniaeth orau os oes gennych retinopatheg 
datblygedig iawn. 

Mae pa mor dda y mae'n gweithio yn dibynnu ar nifer 
o ffactorau, felly bydd angen i chi siarad â'ch arbenigwr 
llygaid am y risgiau dan sylw a beth sy'n debygol o 
ddigwydd wedyn.

Angen gwybod
Need to know

• Mae sgrinio'r llygaid am ddiabetes angen offer 
arbenigol a bydd yn chwilio am arwyddion 
retinopatheg.

• Mae angen i chi fynd i'ch sgriniad llygad retina pan 
fyddwch chi'n cael eich gwahodd. Dylai hyn fod o 
leiaf unwaith y flwyddyn. 

Rhai cwestiynau 

Beth sy'n digwydd wrth sgrinio'r llygaid ar  
gyfer diabetes? 

Bydd fel arfer yn eich meddygfa, ysbyty neu mewn 
optegydd.

Fel rheol fe welwch nyrs, a fydd yn egluro beth sy'n mynd 
i ddigwydd yn ystod y prawf llygaid. Bydd y nyrs yn rhoi 
diferion yn eich llygaid i wneud eich cannwyll yn fwy, fel y 
gallant weld y retina yn gliriach. Nid yw hyn yn brifo, ond 
efallai y bydd y diferion yn pigo ychydig ac yn gwneud 
eich golwg aneglur am ychydig oriau.

Yna byddan nhw'n tynnu llun o'r ddau lygad – bydd 
golau'r fflach yn llachar ond ni fydd yn brifo. Efallai y bydd 
eich golwg yn aneglur am ychydig ar ôl y prawf, felly 
mae'n syniad da dod â rhywun gyda chi i fynd â chi adref. 
Ac ewch â sbectol haul gyda chi i'w gwisgo wedyn, gan y 
bydd popeth yn ymddangos yn ddisglair iawn.

Fe gewch lythyr gyda'r canlyniadau o fewn chwe wythnos. 

Os nad ydych yn siŵr beth mae'r canlyniadau'n ei olygu 
neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am beth i'w 
wneud nawr, siaradwch â'ch gwasanaeth sgrinio llygaid 
lleol. Gwnewch nodyn o'r canlyniadau a dod i wybod beth 
maen nhw'n ei olygu – mae'n bwysig eich bod chi'n deall 
unrhyw newidiadau a beth allwch chi ei wneud i'w hatal 
rhag gwaethygu.
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Eich traed
Mae gofalu am eich traed yn bwysig ofnadwy ar 
gyfer pawb gyda diabetes. 

Bob blwyddyn yn y DU, mae diabetes yn achosi mwy 
na 8,500 o drychiadau o'r aelodau isaf. Dyna dros 160 yr 
wythnos. 

Mae pobl â diabetes mewn perygl o gael trychiadau 
a wlserau oherwydd mae lefelau siwgr gwaed uchel 
dros gyfnod hir o amser yn arwain at ddifrod i'r nerfau a 
phibellau gwaed.

Ond gellir atal y rhan fwyaf o drychiadau. Os cymerwch 
ofal da o'ch traed a'u gwirio bob dydd a chael archwiliad 
traed o leiaf unwaith y flwyddyn y mae eich tîm diabetes 
wedi'i drefnu, gallwch leihau eich risg o ddatblygu 
problemau traed. 

Dylai pawb sydd â diabetes gael archwiliad traed 
blynyddol, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael eich 
un chi – hyd yn oed os ydych chi wedi cael eich cyfeirio at 
arbenigwr traed neu glinig. Byddant yn gwirio'ch traed ond 
hefyd yn dweud wrthych lefel eich risg o broblemau traed.

Awgrymiadau ar gyfer yr hyn y 
gallwch ei wneud

Gofynnwch am help i roi'r gorau i ysmygu. Mae 
ysmygu yn ei gwneud hi'n anoddach i waed lifo i 
ardaloedd fel eich traed. Gall hyn achosi problemau a 
all arwain at drychiad. 

Rheoli eich lefelau siwgrau gwaed, colesterol a 
phwysedd gwaed. Haws dweud na gwneud, ond 
mae help ar gael  
felly gofynnwch am gefnogaeth os oes ei angen 
arnoch chi. Gallwch atal problemau, yn ogystal ag atal 
unrhyw rai rhag gwaethygu, trwy gyrraedd eich 
lefelau targed. 

Gwiriwch eich traed bob dydd. Mae mynd i'r arfer 
o edrych ar eich traed yn golygu eich bod chi'n gallu 
gweld unrhyw newidiadau, fel toriadau, newidiadau 
lliw a chwyddiadau. Os gwelwch newid, siaradwch 
â'ch tîm gofal iechyd ar unwaith. 

Bwyta diet iach ac aros yn egnïol.  
Gallwch gael help ar beth i'w fwyta gan ddietegydd a 
bydd eich tîm gofal iechyd yn gallu eich cefnogi chi i 
fod yn fwy egnïol. Mae gennym hefyd lawer o 
wybodaeth i'ch rhoi ar ben ffordd. 

 Cymerwch ofal yn torri'ch ewinedd.  
Defnyddiwch glipwyr ewinedd a byrddau emeri. 
Peidiwch â thorri'r ochr i lawr a pheidiwch â 
glanhau'ch ewinedd gan ddefnyddio blaen y siswrn. 
Os credwch fod angen help arnoch i ofalu am eich 
ewinedd, siaradwch â'ch nyrs neu'ch podiatrydd. 

 

Sicrhewch fod eich esgidiau'n ffitio. Peidiwch â 
gwisgo sanau neu esgidiau sy'n dynn, yn llac neu'n 
rhwbio. Gall pothelli yn hawdd ddod yn ddifrifol os 
oes gennych ddiabetes. 

Defnyddiwch eli lleithio bob dydd. Mae defnyddio 
eli meddalu bob dydd yn helpu i atal eich traed rhag 
sychu. Y peth gorau yw siarad â'ch tîm gofal iechyd 
ynghylch pa eli sydd orau i chi. Os bydd eich traed yn 
mynd yn rhy sych, gall arwain at graciau a heintiau'n 
datblygu. Ceisiwch osgoi defnyddio eli neu bowdr 
talcwm rhwng bysedd eich traed.

Peidiwch â defnyddio llafnau na phlasteri corn.
Gallant niweidio'ch croen. Siaradwch â'ch tîm gofal 
iechyd os oes angen help arnoch chi gyda chyrn neu 
broblemau croen eraill.

Ceisiwch gyngor arbenigol. Dylech gael gwiriad 
o'ch traed a chyngor arbenigol yn rheolaidd er mwyn 
gweld os ydych mewn perygl o unrhyw broblemau. 
Os sylwch ar broblem, peidiwch ag aros tan eich 
gwiriad nesaf, nes bo rhywun yn ei weld.

Cadwch rifau defnyddiol wrth law. Dylech wybod 
beth i'w wneud a phwy i ffonio – eich meddygfa, 
arbenigwr traed neu wasanaeth tu allan i oriau – os 
oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch traed.

Triniaeth 
Os ydych chi'n dioddef problem traed, gwnewch yn siŵr 
eich bod chi'n gweld rhywun ar unwaith.

Cysylltwch â'ch tîm diabetes neu amddiffyn traed ar 
unwaith neu ewch i'ch gwasanaeth gofal iechyd y tu allan 
i oriau agosaf os nad yw'ch diabetes neu'ch tîm amddiffyn 
traed ar gael. Mae hefyd yn bwysig iawn i dynnu'r pwysau 
oddi ar eich troed.

Os yw'n ddifrifol, mae'n debygol y bydd angen cwrs o 
wrthfiotigau arnoch chi a bydd eich traed yn cael eu 
gorchuddio gyda dresin. 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pwy i'w ffonio 
a beth i'w wneud os sylwch fod eich problem traed yn 
gwaethygu. 

Angen gwybod
Need to know

• Gelwir difrod i'r nerfau yn niwropatheg a gall 
hefyd effeithio ar rannau eraill o'r corff, fel eich 
dwylo, stumog, rheolaeth y bledren a'ch organau 
cenhedlu. Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r rhain, 
siaradwch â'ch meddyg neu nyrs ar unwaith. 

• Mae angen i chi wirio'ch traed a'ch coesau bob 
blwyddyn. 

Rhai cwestiynau 

Beth sy'n digwydd mewn gwiriad traed blynyddol?

Bydd fel arfer gyda'ch tîm diabetes fel rhan o'ch gwiriadau 
diabetes blynyddol. 

Bydd angen i chi dynnu unrhyw ddresin ac esgidiau, 
gan gynnwys sanau a theits. Bydd eich traed yn cael eu 
harchwilio. 

Bydd diffyg teimlad neu newidiadau mewn teimlad yn 
cael ei brofi gyda darn arbennig o offer. Byddant hefyd yn 
gwirio'ch esgidiau i sicrhau nad ydyn nhw'n achosi unrhyw 
broblemau. Gofynnir rhai cwestiynau i chi hefyd, fel:

•  Ydych chi wedi cael unrhyw broblemau neu wedi sylwi 
ar unrhyw newidiadau fel toriadau, pothelli, croen wedi 
torri, cyrn? 

• A ydych erioed wedi cael unrhyw broblemau traed neu 
glwyfau? 

• Ydych chi wedi cael unrhyw boen neu anghysur? 

• Pa mor aml ydych chi'n gwirio'ch traed? 

• Oes gennych chi unrhyw boenau tebyg i gramp wrth 
gerdded? 

• Pa mor dda ydych chi'n rheoli'ch diabetes?

Ar ddiwedd y gwiriad, dywedir wrthych y canlyniadau a'ch 
lefel risg. Bydd yn cael ei egluro i chi beth mae'r risg hon 
yn ei olygu, a beth sydd angen i chi ei wneud nawr i ofalu 
am eich traed.

I ddarganfod mwy am eich gwiriad troed, ewch i  
www.diabetes.org.uk/t1-foot-check
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Eich arennau
Mae mwy nag un o bob tri o bobl sydd angen 
dialysis arennau neu drawsblaniad gyda diabetes.

Gelwir difrod yr arennau hefyd yn neffropatheg, neu'n 
glefyd arennol.

Mae clefyd yr arennau mewn diabetes yn datblygu'n araf 
iawn, dros nifer o flynyddoedd. Mae'n fwyaf cyffredin 
mewn pobl sydd wedi bod â'r cyflwr ers dros 20 mlynedd 
ac mewn pobl â phwysedd gwaed uchel.

Gall clefyd yr arennau fod yn gyflwr difrifol iawn. Ond os 
caiff ei ddarganfod yn gynnar, gellir trin clefyd yr arennau 
yn llwyddiannus.

Beth yw clefyd yr arennau?
Mae clefyd yr arennau yn cael ei achosi gan ddifrod i 
bibellau gwaed bach. Gall y difrod hwn beri i'r pibellau 
ddechrau gollwng neu, mewn rhai achosion, stopio 
gweithio, gan wneud i'r arennau weithio'n llai effeithlon.

Yn y camau cynnar iawn fel arfer nid oes unrhyw 
symptomau ac efallai na fyddwch yn teimlo'n sâl. Gall 
clefyd yr arennau achosi newidiadau mewn pwysedd 
gwaed ac yng nghydbwysedd hylif y corff. Gall hyn 
arwain at chwyddo, yn enwedig yn y traed a'r fferau.

Wrth i glefyd yr arennau ddatblygu, mae'r arennau'n 
mynd yn llai ac yn llai effeithlon a gall yr unigolyn fynd 
yn sâl iawn. Mae hyn yn digwydd o ganlyniad i groniad 
cynhyrchion gwastraff yn y gwaed, na all y corff gael 
gwared arnynt.

Awgrymiadau ar gyfer yr hyn y 
gallwch ei wneud
1 Ewch i'ch holl apwyntiadau meddygol a 

chymryd eich meddyginiaeth fel y mae wedi'i 
ragnodi.

2 Cadwch eich lefelau siwgr gwaed, colesterol a 
lefelau pwysedd gwaed o fewn eich ystod 
darged. Mae eich targedau ar gyfer eich HbA1c 
(siwgr gwaed), colesterol a'ch pwysedd gwaed 
wedi'u gosod yn eich adolygiad diabetes blynyddol. 
Bydd cadw at y targedau hyn yn helpu i atal niwed 
i'ch arennau. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd os oes 
angen mwy o help arnoch gyda hyn.

3 Cofiwch gael eich gwiriadau. Bydd eich wrin yn 
cael ei wirio am brotein, o'r enw microalbumin a 
byddwch yn cael prawf gwaed i wirio'r wrea, 
creatin, a swyddogaeth glomerwlaidd 
amcangyfrifiedig (eGFR) sy'n dangos pa mor dda y 
mae'r arennau'n gweithio. Dylai'r gwiriadau hyn 
ddigwydd o leiaf unwaith y flwyddyn fel rhan o'ch 
adolygiad blynyddol. 

4 Stopio ysmygu. I gael help i stopio ysmygu, 
siaradwch â'ch tîm gofal iechyd.

5 Gwneud dewisiadau bwyd iach. Mae hyn yn 
cynnwys bwyta o leiaf bum dogn o ffrwythau a 
llysiau bob dydd, grawn cyflawn, pysgod olewog 
ddwywaith yr wythnos, a thorri i lawr ar fwydydd 
wedi'u prosesu, halen, braster dirlawn a bwydydd 
llawn siwgr, yn ogystal â chadw at y terfynau 
alcohol a argymhellir.

6 Cadw'n egnïol. Anelwch at 30 munud o 
weithgaredd dwyster cymedrol ar o leiaf bum 
diwrnod o'r wythnos. Gweler tudalen 44. 

Triniaeth
Mae dal arwyddion o niwed i'r arennau yn gynnar 
yn allweddol, ac mae'n golygu y gellir ei drin yn 
llwyddiannus. Os na chaiff ei ddal yn gynnar, gallai arwain 
at fethiant yr arennau.

Os oes gennych ddifrod i'ch arennau, canolbwynt y 
driniaeth yw lleihau rhai o'r symptomau a'i atal rhag 
gwaethygu. Mae triniaeth gynnar yn cynnwys dilyn ffordd 
iach ac egnïol o fyw – gweler Awgrymiadau am yr hyn y 
gallwch ei wneud, ar dudalen 74 – a gallai olygu cymryd 
meddyginiaeth. Efallai y gofynnir i chi wneud newidiadau 
penodol i'ch diet hefyd. Bydd eich tîm gofal iechyd yn 
rhoi cyngor unigol i chi am y newidiadau y bydd angen i 
chi eu gwneud.

Gellir defnyddio grŵp o gyffuriau o'r enw atalyddion ACE 
neu ARBs hefyd i amddiffyn eich arennau rhag mwy o 
ddifrod. Gellir rhoi'r cyffuriau hyn ar gyfer pwysedd gwaed 
uchel, ond fe'u defnyddir hefyd i drin clefyd yr arennau 
– hyd yn oed os nad oes gennych bwysedd gwaed 
uchel. Efallai y byddwch hefyd yn cael eich cychwyn ar 
feddyginiaethau eraill i helpu i reoli'r problemau eraill a 
achosir gan ddifrod i'r arennau – gweler Angen gwybod, 
ar y dde.

Dylai oedolion â chlefyd cronig yr arennau gael cynnig 
y statin o'r enw atorvastatin, i leihau'r risg o unrhyw 
broblemau cardiofasgwlaidd, fel trawiad ar y galon neu 
strôc. Siaradwch â'ch tîm gofal iechyd i gael mwy o 
gyngor ar feddyginiaeth.

Os ydych chi'n sâl ac yn chwydu, neu os oes gennych 
ddolur rhydd, siaradwch â'ch meddyg ar unwaith – 
gan efallai bydd angen stopio eich meddyginiaeth ar 
frys. Os oes gennych ddifrod i'ch arennau, ni fydd rhai 
meddyginiaethau dros y cownter bellach yn ddiogel – 
felly dywedwch wrth y fferyllydd bob amser.

Os nad yw'r difrod i'r arennau wedi'i ddal yn ddigon 
buan neu mae'n gwaethygu, efallai y bydd angen dialysis 
arnoch chi. Gellir gwneud hyn gartref neu mewn clinig. 
Bydd hefyd angen i chi weld tîm arennol arbenigol o 
feddygon a nyrsys am wybodaeth a chefnogaeth.

Rhai cwestiynau 

Sut alla i ddweud a oes gen i glefyd yr arennau?

Ni allwch ddweud mewn gwirionedd bod gennych chi ef 
yn y camau cynnar. Dyna pam mae profion rheolaidd yn 
hanfodol.

O leiaf unwaith y flwyddyn, yn eich adolygiad diabetes 
blynyddol, mae angen i chi gael prawf ar eich wrin am 
brotein a phrawf gwaed i weld pa mor dda y mae eich 
arennau'n gweithio. Efallai y cewch wiriadau yn amlach os 
oes unrhyw un o'r rhain allan o darged.

Bydd y prawf wrin yn gwirio faint o albwmen (protein) 
sydd yn yr wrin, a all ollwng o'r arennau os ydyn nhw 
wedi'u difrodi. Os oes protein yn yr wrin, bydd eich tîm 
gofal iechyd yn canfod os oes haint yn y llwybr wrinol 
oherwydd gallai hyn hefyd fod y rheswm dros brotein 
yn eich wrin. Os yw'n glir, dylid ailadrodd y prawf o leiaf 
ddwywaith i sicrhau bod y canlyniad yn gywir.

Dylid rhoi dau brawf gwaed i chi hefyd. Y prawf wrea ac 
electrolytau (U ac Es), a'r prawf cyfradd hidlo glomerwlaidd 
amcangyfrifiedig (eGFR). Mae'r rhain hefyd yn edrych am 
arwyddion o ddifrod i'r arennau.

Os na chewch eich profion blynyddol a bod unrhyw 
broblemau arennau yn cael eu gadael heb eu trin, efallai 
y byddwch yn dechrau teimlo'n sâl, yn flinedig neu'n 
gyfoglyd, ac efallai y bydd eich dwylo a'ch traed yn edrych 
yn chwyddedig. 

Yn y pen draw, gallai hyn arwain at fethiant yr arennau 
(arennol) cam olaf. Dim ond gyda dialysis neu 
drawsblaniad aren y gellir trin methiant arennau.

• Mae angen i chi gael profion bob blwyddyn i wirio 
sut mae'ch arennau'n gweithio. 

• Mae gan eich arennau lawer o wahanol 
swyddogaethau, fel rheoli pwysedd gwaed, 
cadw esgyrn yn iach a gwneud celloedd gwaed 
coch newydd. Os caiff arennau eu difrodi, gallai 
pethau fel pwysedd gwaed uchel, anemia, esgyrn 
a chyhyrau gwannach fod yn fwy tebygol. Os oes 
gennych unrhyw rai o'r arwyddion hyn, efallai 
byddwch angen meddyginiaeth.

Angen gwybod
Need to know



Geirfa
Addasiadau rhesymol Y newidiadau y mae'n rhaid i gyflogwr eu gwneud i'r 
ffordd y byddent fel arfer yn gwneud pethau yn y gwaith i ganiatáu ar gyfer  
eich diabetes. 

BMI Mynegai Mas y Corff, sy'n dangos eich pwysau mewn perthynas â'ch taldra. 

Carbohydrad (carbohydradau) Prif ffynhonnell y corff o egni, sy'n cael ei dorri 
i lawr yn glwcos (siwgr). 

Cetoasidosis diabetig (DKA) (ci-to-asid-o-sis) Croniad o getonau (cemegau 
gwenwynig) sy'n achosi i'r corff ddod yn asidig: os na chaiff ei drin gall achosi 
anymwybyddiaeth – a marwolaeth hyd yn oed. 

Cetonau (ci-tôns) Cemegau gwenwynig a all ddatblygu os nad oes digon o 
inswlin yn eich corff i ganiatáu digon o glwcos i fynd i mewn i'ch celloedd. Gall 
arwain at getoasidosis diabetig (DKA). 

Clefyd coeliag (si-li-ac) Clefyd awtoimiwnedd cyffredin a achosir gan adwaith i 
fwyta glwten, sy'n niweidio leinin y coluddyn bach. 

Colesterol (col-est-er-rol) Math o fraster a geir yn eich gwaed: mae mathau da 
(HDL) a mathau drwg (LDL). 

Cyfradd hidlo glomerwlaidd amcangyfrifiedig (eGFR) (glow-mer-iw-lar) 
Prawf i fesur pa mor dda mae'r arennau'n gweithio. 

Cyfrif carbohydradau (carbohydrad) Ffordd effeithiol iawn o reoli diabetes 
trwy gymhathu'ch inswlin â'r hyn rydych chi'n ei fwyta. 

Cymhareb inswlin-i-carbohydradau Y gymhareb a ddefnyddir i gyfrifo faint o 
inswlin y mae'n rhaid i chi ei gymryd ar gyfer faint o garbohydradau rydych chi'n 
mynd i'w fwyta a'u hyfed. 

Cymhlethdodau diabetes Problemau iechyd mae'r rhai sydd â diabetes mewn 
perygl o ddatblygu yn ddiweddarach mewn bywyd: mae'r rhain yn cynnwys 
difrod i'r arennau, y llygaid a'r nerfau, a chlefyd y galon. 

Diabetolegydd (dai-a-bit-ol-y-jist) Meddyg sy'n arbenigo mewn diabetes ac 
sydd fel arfer wedi'i leoli mewn clinig ysbyty neu glinig diabetes arbenigol. 
Weithiau mae diabetolegwyr wedi'u lleoli yn eich meddygfa neu glinig  
meddyg teulu. 

Diabwlimia (di-a-bwl-i-mi-a) Math o anhwylder bwyta lle rydych chi'n hepgor 
inswlin i golli pwysau. 

Dietegydd (dai-a-tish-an) Arbenigwr mewn bwyd a maeth, a fydd yn rhoi 
gwybodaeth a chefnogaeth i chi i'ch helpu i wneud newidiadau i'ch arferion 
bwyta, os oes angen. Dylai pawb sydd â diabetes weld dietegydd cofrestredig 
pan gânt ddiagnosis ac am adolygiad rheolaidd. 

Fferyllydd (ffarm-a-sist) Wedi'i leoli mewn fferyllfeydd neu siopau fferyllfa. Yn 
ogystal â rhoi eich cyflenwadau presgripsiwn i chi, gallant hefyd roi adolygiad 
meddyginiaeth a chyngor ffordd o fyw i chi. 

Glwcos Y prif siwgr yn y gwaed, y mae'r corff yn ei ddefnyddio ar gyfer egni: y 
tanwydd hanfodol i'r corff. 

Gwiriad HbA1c Gwiriad sy'n mesur eich lefelau siwgr tymor hir. 

Hylif interstitaidd (in-ter-stish-yl) Yr hylif rhwng y celloedd yn y corff. 

Hyperglycaemia (hyper) (hai-per-glai-si-mi-a) Pan fydd lefelau siwgr gwaed 
yn rhy uchel. 

Hypoglycaemia (hypo) (hai-po-glai-si-mi-a) Pan fo'ch lefelau siwgr gwaed 
yn gostwng rhy isel (yn is na 4mmol/l). 

Inswlin bolws (bow-lys) Yr inswlin rydych chi'n ei gymryd i gwmpasu'r 
cynnydd yn eich lefel siwgr gwaed wrth fwyta ac yfed. 

Inswlin gwaelodol (bei-syl) Fe'i gelwir hefyd yn inswlin cefndir, yr inswlin 
rydych chi'n ei gymryd sy'n gweithio dros y rhan fwyaf o'r dydd. 

Inswlin Yr hormon sy'n cadw lefelau glwcos yn eich gwaed dan reolaeth. 

Lawnsed Nodwydd pigo bys a ddefnyddir i gael diferyn o waed i wirio lefelau 
siwgr gwaed. 

Lefelau siwgr gwaed (Blyd glw-cos lefyls), mesur o faint o siwgr sydd yn y gwaed. 

Lipoprotein dwysedd isel (LDL) Y math drwg o golesterol yn eich gwaed. 

Lipoprotein dwysedd uchel (HDL) Y math da o golesterol yn eich gwaed. 

Meddyg teulu Y meddyg sydd â'r cyfrifoldeb cyffredinol am eich iechyd a gofal 
cyffredinol. Os oes ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn diabetes neu os 
ydyn nhw'n arbenigwr, efallai y byddan nhw'n chwarae mwy o ran yn eich gofal. 
Os nad ydynt, efallai byddant yn eich cyfeirio at glinig diabetes. 

Mesurydd glwcos gwaed Dyfais sy'n mesur eich lefelau siwgr gwaed ac yn 
storio canlyniadau eich gwiriadau siwgr gwaed. 

Milimolau fesul litr (mmol/l) Mesuriad o grynodiad sylwedd mewn swm 
penodol o hylif – yn mynegi faint o siwgr sydd yn y gwaed. 

Monitro glwcos parhaus (CGM) Mae'n mesur lefelau siwgr y gwaed bob 
ychydig funudau gan ddefnyddio synhwyrydd sy'n cael ei wisgo ychydig o dan  
y croen. 

NICE Y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal: mae'r corff 
hwn yn penderfynu ar y meini prawf ar gyfer cyllid, safonau a gwasanaethau'r GIG. 

Nyrs arbenigol diabetes (DSN) Nyrs gydag arbenigedd mewn diabetes a fydd 
fel arfer yn darparu cyngor a chefnogaeth rhwng eich apwyntiadau gyda 
phethau fel gwiriadau siwgr gwaed ac addasu eich inswlin. 

Nyrs practis Nyrs wedi'i lleoli yn eich meddygfa a allai gefnogi eich gofal 
diabetes, yn dibynnu ar eu gwybodaeth arbenigol. 

Offthalmolegydd (off-thal-mol-y-jist) Meddyg sy'n arbenigo mewn cyflyrau 
sy'n effeithio ar y llygad. Byddant yn ymwneud â'ch adolygiad sgrinio retina a'ch 
triniaethau, os oes angen. 

Podiatrydd (po-dai-a-trist) Arbenigwr mewn traed a'r coesau, a fydd yn 
gwirio am – a rheoli – problemau sy'n gysylltiedig â diabetes. 

Retinopatheg (ret-in-op-a-thi) Cyflwr lle mae difrod i'r retina – y darn o'r 
llygad sy'n gweld. 

Seicolegydd (sai-col-y-jist) Arbenigwr a fydd yn cwnsela i'ch helpu chi i ddelio 
ag unrhyw anawsterau rydych chi'n eu hwynebu, yn enwedig gyda rheoli 
effeithiau ac effaith diabetes ar eich bywyd. 

Triglyseridau (trai-gly-sy-raids) Math o fraster a geir yn eich gwaed.
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Trawiad ar y galon a strôc 
Weithiau mae pobl yn tybio bod problemau gyda'r 
galon neu strôc yn broblem ar wahân i ddiabetes.

Dydyn nhw ddim.

Mae trawiadau ar y galon, methiant y galon a strôc yn aml 
yn digwydd i bobl â diabetes oherwydd niwed i'r galon a'r 
pibellau gwaed.

Gelwir y difrod hwn yn glefyd cardiofasgwlaidd. Mae pobl 
â diabetes mewn mwy o berygl ohono oherwydd gall 
lefelau siwgr gwaed uchel dros gyfnod hir niweidio'r galon 
a'r pibellau gwaed.

Mae pwysedd gwaed uchel a brasterau gwaed uchel, fel 
colesterol, hefyd yn cynyddu eich risg o ddioddef trawiad 
ar y galon neu strôc. Mae'r un peth yn wir am ysmygu.

Awgrymiadau ar gyfer yr hyn y 
gallwch ei wneud
1 Cofiwch gael eich gwiriadau blynyddol. 

Ynghyd â gallu darganfod eich HbA1c, dylech 
ddarganfod eich pwysedd gwaed a'ch lefelau 
colesterol. Os oes lle i wella, bydd eich tîm gofal 
iechyd yn gallu eich helpu chi.

2 Bwyta’n dda. Bydd sicrhau eich bod chi'n bwyta 
cydbwysedd da o wahanol fwydydd a'r dognau 
cywir yn helpu i ostwng y brasterau yn eich gwaed. 
Oherwydd bod gennych ddiabetes, mae gennych 
hawl i weld dietegydd a all eich helpu i wneud y 
gorau o'ch diet.

3 Cadw'n egnïol. Mae ymarfer corff yn beth da i 
bawb a gall helpu i leihau faint o inswlin sydd ei 
angen arnoch chi, yn ogystal â lleihau eich risg 
cardiofasgwlaidd. Os ydych yn cael trafferth gydag 
uchafbwyntiau ac iselbwyntiau pan rydych chi'n 
egnïol, siaradwch â'ch tîm gofal iechyd i gael 
cyngor. Bydd cwrs addysg diabetes, fel DAFNE, yn 
rhoi cyfle i chi ddarganfod beth sy'n gweithio i chi.

4 Os ydych chi'n ysmygu, rhowch y gorau iddi. 
Gallwch chi leihau'ch siawns o drawiad ar y galon 
neu strôc yn ddramatig trwy roi'r gorau i ysmygu. 
Gofynnwch i'ch meddyg neu nyrs am gefnogaeth 
y tro nesaf y byddwch chi'n eu gweld.

5 Os ydych chi ar feddyginiaeth, cymerwch hi 
fel y rhagnodwyd. Mae peidio â chymryd 
meddyginiaeth fel y'i rhagnodwyd yn golygu nad 
yw'n gweithio gystal. Os ydych yn cael trafferth 
gyda thabled neu driniaeth, siaradwch â'ch 
meddyg neu nyrs a ddylai fod yn gallu cynnig 
dewis arall i chi.

Rhai cwestiynau 

Sut alla i ddweud a oes gen i broblem ar y galon?

Efallai na fydd gennych unrhyw symptomau yn y camau 
cynnar. Gall hyn ei gwneud hi'n anodd gwneud diagnosis. 

Ond, gall teimlad o dyndra yn y frest, neu goesau poenus 
wrth gerdded, fod yn symptomau o bibellau gwaed 
wedi'u blocio'n rhannol. Pan fydd hyn yn digwydd i'r 
pibellau gwaed yn y galon, fe'i gelwir yn angina ac mae'n 
cynyddu'r risg o drawiad ar y galon. Os yw'n digwydd yn y 
coesau, gall gynyddu'r risg o friwiau a madredd.

Need to know

• Cadwch lygad am arwyddion o drawiad ar 
y galon. Gallai mud-wayw, poen neu dyndra yn 
y fraich, y frest neu'r ên olygu eich bod chi'n cael 
trawiad ar y galon. Galwch 999 ar unwaith. 

• Cadwch lygad am arwyddion strôc. Os ydych 
chi'n teimlo gwendid yn eich breichiau neu'ch 
wyneb, neu os yw'ch lleferydd yn aneglur, efallai 
eich bod chi'n cael strôc. Galwch 999 ar unwaith.

Triniaeth
Defnyddir ystod o feddyginiaethau i helpu i leihau risg 
cardiofasgwlaidd. Gellir eu defnyddio i atal clefyd 
cardiofasgwlaidd ac fe'u cychwynnir yn aml cyn i broblem 
ddechrau. Ar gyfer problemau cardiofasgwlaidd mwy 
datblygedig, mae cyfres o wahanol driniaethau a all helpu i 
leihau'r siawns o drawiadau ar y galon a strôc, fel stentiau. Mae'r 
rhain yn cael eu rhoi mewn rhydwelïau i helpu i'w cadw yn 
agored a thrwsio unrhyw ddifrod sydd wedi'i wneud.

Angen gwybod



Pwy ydym ni
Ni yw Diabetes UK. Ein gweledigaeth yw byd lle na 
all diabetes wneud unrhyw niwed.

Mae diabetes yn effeithio ar fwy o bobl nag unrhyw 
gyflwr iechyd difrifol arall yn y DU. Mwy na dementia 
a chanser gyda'i gilydd. Mae hynny'n golygu bod yn 
rhaid i ni weithredu nawr.

Gan mai ni yw elusen flaenllaw'r DU ar gyfer pobl sy'n 
cael eu heffeithio gan ddiabetes, mae'n gyfrifoldeb 
arnom i arwain y frwydr yn erbyn yr argyfwng 
cynyddol.

Ac mae'r frwydr yn un sy'n ein cynnwys i gyd – gan 
rannu gwybodaeth a herio diabetes gyda'n gilydd. Nes 
ein bod yn gwireddu ein gweledigaeth.

Byd lle na all diabetes 
wneud unrhyw niwed.
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Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu eich adborth. Os bu unrhyw wybodaeth yn y canllaw hwn yn  
arbennig o ddefnyddiol neu os hoffech awgrymu unrhyw welliannau, anfonwch eich sylwadau at: 
helpline@diabetes.org.uk neu ysgrifennwch atom yn: Diabetes UK Helpline, Wells Lawrence 
House, 126 Back Church Lane, Llundain E1 1FH

www.diabetes.org.uk

Ffoniwch     0345 123 2399
E-bostiwch  helpline@diabetes.org.uk

/diabetesuk
@DiabetesUK
www.diabetes.org.uk/forum


