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Pam mae’r ffliw’n ddifrifol?
Mae’r ffliw’n lledaenu’n hawdd ac yn gallu 
achosi salwch difrifol sy’n gorfod cael ei drin yn 
yr ysbyty. Mae achosion o’r ffliw yn digwydd bob 
blwyddyn, a hynny yn y gaeaf gan amlaf.  
Mae’r ffliw’n wahanol i annwyd trwm.  
Mae’n achosi llawer o farwolaethau.

Ydy’r brechlyn yn gweithio?
Ydy, mae’r brechlyn fel arfer yn amddiffyn  
4 i 6 o bobl allan o bob 10 rhag cael y ffliw.  
Gan fod feirysau’r ffliw yn newid o hyd, mae’r 
brechlyn yn cael ei newid bob gaeaf fel ei fod yn 
cyfateb i feirysau newydd y ffliw.

Sut bydda i’n gwybod bod y  
ffliw arna i?
Pan fydd pobl yn cael y ffliw, maen nhw’n 
tueddu i fynd yn sâl yn eithaf sydyn.  
Mae’r symptomau’n cynnwys tymheredd uchel, 
teimlo’n oer, pen tost/cur pen, poenau yn y 
cyhyrau, gan gynnwys peswch a llwnc tost/dolur 
gwddf yn aml. Mae pobl sydd â’r ffliw yn aml yn 
gorfod aros yn y gwely am rai dyddiau gan eu 
bod nhw’n teimlo mor dost.

Beth ddylwn i ei wneud os caf  
i’r ffliw?
Y driniaeth orau yw gorffwys gartref, cadw’n 
gynnes ac yfed digonedd o ddŵr.  
Gallwch gymryd paracetamol neu ibuprofen i 
ostwng eich tymheredd uchel ac i leddfu poen yn 
y cyhyrau yn ôl yr angen.
Mae defnyddio hances bapur wrth disian neu 
beswch, a golchi’ch dwylo neu ddefnyddio hylif 
diheintio ar gyfer dwylo yn helpu i atal y ffliw 
rhag lledaenu. Ei Ddal, Ei Daflu, Ei Ddifa!

Cyhoeddwyd Gorffennaf 2017
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Ni fydd gwrthfiotigau yn helpu 
Mae meddyginiaethau gwrthfeirysol ar gael 
i’w rhoi i’r bobl hynny sydd mewn perygl 
o ddioddef waethaf o’r ffliw. Gall y rhain 
fod o help os byddwch yn eu cymryd o fewn  
2 ddiwrnod ar ôl i’r salwch ddechrau. 

Os ydych mewn mwy o berygl na’r cyffredin 
o ddioddef o’r ffliw a’i gymhlethdodau, ac yn 
credu bod y ffliw arnoch, dylech siarad â’ch 
meddyg, nyrs neu fferyllydd ar unwaith.

Os ydych yn perthyn i un o’r grwpiau risg ac 
yn dal y ffliw, ond heb gael brechlyn yn ystod 
y tymor ffliw hwn, dylech drefnu i gael un 
cyn gynted ag y byddwch yn teimlo’n well. 
Bydd hynny’n eich amddiffyn rhag mathau  
eraill o’r ffliw.

Pa fath o niwed mae’r ffliw yn 
gallu ei wneud?
Mae’r ffliw’n gallu arwain at afiechydon difrifol, 
fel broncitis a niwmonia, a gall fod angen trin y 
rheini yn yr ysbyty.

Mae’r ffliw yn fwy difrifol os oes gennych rai 
afiechydon penodol hirdymor, os ydych yn 
feichiog, neu os ydych yn 65 oed neu’n hŷn.

Yn ystod gaeaf arferol, bydd miloedd o bobl yn 
marw o salwch sy’n gysylltiedig â’r ffliw yn y 
Deyrnas Unedig.

A ydw i mewn mwy o berygl o 
ddioddef effeithiau difrifol y ffliw? 
Hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iach, mae’r 
ffliw yn fwy peryglus ichi os oes un o’r cyflyrau 
isod arnoch, ac os felly, dylech gael eich brechu 
rhag y ffliw:

• Problem â’r galon.
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• Problem â’r frest neu anawsterau anadlu, 
gan gynnwys asthma sy’n cael ei drin drwy 
anadlydd steroid neu dabledi yn rheolaidd.

• Clefyd yr arennau.
• Imiwnedd isel o ganlyniad i glefyd neu  

driniaeth (fel triniaeth â steroidau neu  
driniaeth ar gyfer canser).

• Clefyd yr iau/afu.
• Wedi cael strôc (neu strôc fach). 
• Diabetes.
• Cyflwr niwrolegol, er enghraifft sglerosis 

ymledol (MS), parlys yr ymennydd neu syndrom 
ôl-polio.

• Problem â’ch dueg (spleen), er enghraifft clefyd 
y crymangelloedd, neu os ydych wedi cael 
tynnu eich dueg.

• Oedolyn sydd â Mynegai Màs y Corff (BMI)  
o 40 neu ragor.

Dylech hefyd gael eich brechu rhag  
y ffliw os ydych: 
• Yn feichiog.
• Yn 65 oed neu’n hŷn.
• Yn byw mewn cartref preswyl neu gartref 

nyrsio.

Gofalwyr
Os ydych yn gofalu am rywun: 

• Y byddai ei iechyd mewn perygl pe byddech 
chi’n dal y ffliw; 

• Eich bod chi’n aelod o sefydliad gwirfoddol sy’n 
darparu gofal/cymorth cyntaf wedi’i gynllunio; 

• Eich bod yn ymatebwr cyntaf cymunedol. 

Dylech gael brechlyn rhad ac am ddim rhag y 
ffliw o’ch meddygfa neu fferyllfa gymunedol. 
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Gweithwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol
Os ydych yn weithiwr iechyd neu ofal 
cymdeithasol sydd mewn cysylltiad uniongyrchol 
â chleifion neu gleientiaid, dylech gael eich 
brechu rhag y ffliw i’ch amddiffyn chi a’r bobl 
rydych yn gofalu amdanynt.
Eich cyflogwr sy’n gyfrifol am dalu ichi gael 
eich brechu.
Os ydych yn darparu gofal yn wirfoddol, 
gallwch gael y brechlyn yn eich meddygfa teulu 
neu rai fferyllfeydd cymunedol. 

Menywod beichiog
Os ydych yn feichiog, dylech gael eich brechu 
rhag y ffliw i’ch amddiffyn chi a’r plentyn yn 
eich croth.
Os bydd menyw feichiog yn cael y ffliw, mae’n 
fwy tebygol y bydd ei babi’n cael ei eni’n 
gynnar neu â phwysau geni isel, neu y bydd yn 
farwanedig neu’n marw yn ystod ei wythnos 
gyntaf. Mae brechu hefyd yn amddiffyn y babi 
yn ystod ei 4-6 mis cyntaf pan all y ffliw fod yn 
ddifrifol iawn.

Plant
Dylai plant 6 mis oed a hŷn sy’n dioddef o 
gyflwr iechyd gael brechiad ffliw bob blwyddyn.
Mae brechlyn ffliw chwistrell trwyn yn cael ei 
gynnig i’r plant hyn sydd rhwng 2 a 17 oed. 
Mae’r brechlyn hwn yn cael ei gynnig i rai plant 
ysgol hefyd.
Mae’r brechlyn yn helpu i amddiffyn plant rhag 
dal y ffliw ac mae hefyd yn helpu i atal y ffliw 
rhag lledaenu i eraill. Mae taflen arall ar gael 
sy’n rhoi’r wybodaeth am frechu plant rhag  
y ffliw.
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Ces i frechiad rhag y ffliw y 
llynedd. Oes angen imi gael un 
arall eleni?
Oes. Os ydych chi’n perthyn i un o’r grwpiau 
sydd mewn perygl, mae angen i chi gael brechiad 
y ffliw bob blwyddyn.

Oes yna unrhyw un na ddylai gael 
ei frechu rhag y ffliw?
Prin iawn yw’r bobl na ddylai gael eu brechu 
rhag y ffliw. Os oes rhywun wedi cael adwaith 
alergaidd difrifol i frechlyn rhag y ffliw (neu 
unrhyw ran ohono) yn y gorffennol, ni ddylai  
gael y brechlyn hwnnw eto. 

Os oes gennych alergedd difrifol i wyau, 
dywedwch wrth y nyrs neu’r meddyg. Gallwch 
gael eich brechu ond mae angen iddynt wybod 
gan nad yw rhai brechlynnau ffliw yn addas a 
dylai nifer fach iawn o bobl gael eu brechu yn  
yr ysbyty. 

Dylai pobl sy’n anhwylus â gwres uchel ohirio’r 
brechu nes y byddant yn teimlo’n well.

Nid oes angen gohirio’r brechu os yw eich trwyn 
yn rhedeg, neu os oes peswch neu fân salwch 
arall arnoch.

A fydda i’n dioddef unrhyw  
sgil-effeithiau?
Mae brechlynnau ffliw yn ddiogel iawn. Ar ôl 
cael eu brechu, mae rhai pobl yn cael ychydig o 
wres, blinder, pen tost/cur pen, neu gyhyrau  
sy’n brifo am ddiwrnod neu ddau. 

Ar ôl y pigiad, efallai y bydd eich braich ychydig 
yn goch ac yn boenus. 

Prin iawn yw’r sgil-effeithiau eraill.
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Mae brechu rhag y ffliw yn sydyn ac 
yn ddiogel, a gallai atal wythnosau o 
salwch difrifol.

A fydd brechlyn y ffliw yn rhoi’r 
ffliw imi?
Na, ni fydd brechlyn y ffliw yn rhoi’r ffliw ichi.

A fydd brechlyn y ffliw yn fy 
amddiffyn yn llwyr?
Mae’r brechlyn fel arfer yn eich amddiffyn 
yn dda rhag y ffliw yn y tymor ffliw y caiff 
ei roi. Mae’n dechrau eich amddiffyn tua 
phythefnos ar ôl ichi ei gael. 

Gallech gael y ffliw ar ôl cael eich brechu 
ond, yn aml, bydd y symptomau’n ysgafnach. 

Nid yw brechlynnau’r ffliw yn amddiffyn rhag 
annwyd nac afiechydon eraill sy’n debyg  
i’r ffliw. 

Beth ddylwn i ei wneud nesaf?
Os ydych chi yn perthyn i un o’r grwpiau sy’n 
cael eu trafod yn y daflen hon, mae modd i 
oedolion gael eu brechu yn rhad ac am ddim 
yn eu meddygfa teulu, mewn rhai fferyllfeydd 
cymunedol neu, os ydych yn gweithio 
yn y maes iechyd neu ofal cymdeithasol, 
siaradwch â’ch cyflogwr. 

Os yw eich plentyn yn yr ystod oedran i gael 
brechlyn rheolaidd, dylai’ch meddyg teulu 
neu wasanaeth nyrsio eich ysgol gysylltu  
â chi.
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facebook.com/curwchffliw

twitter.com/curwchffliw 
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Ble alla i gael rhagor 
o wybodaeth?
Ewch i www.curwchffliw.org 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y 
brechlyn ffliw, ynghyd â gwybodaeth am 
y cynnwys a’r effeithiau posibl yma  
www.medicines.org.uk/emc drwy nodi 
enw’r brechlyn yn y blwch chwilio ac edrych 
ar y daflen wybodaeth i gleifion. 

Mae’r amserlen imiwneiddio yn dangos pa 
frechiadau sy’n cael eu cynnig yng Nghymru 
i’w chael o www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
livewell/vaccinations/Leaflets/?locale=cy

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu 
os hoffech gael rhagor o wybodaeth, 
siaradwch â’ch meddyg neu nyrs, ffoniwch 
Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu ewch 
i www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk 

I archebu rhagor o gopïau o’r daflen 
hon,anfonwch e-bost: hplibrary@wales.
nhs.uk neu ffoniwch: 029 2010 4650.

Cynhyrchwyd y daflen hon gan:
Is-adran Iechyd y Cyhoedd, 
Llywodraeth Cymru a’r Rhaglen Frechu 
yn erbyn Clefydau Ataliadwy,  
Iechyd Cyhoeddus Cymru.

http://www.curwchffliw.org
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