
Eich canllaw i’r 
brechiad HPV

Mae’r daflen hon yn rhoi 
gwybodaeth i chi am y brechiad 
papilomafirws dynol (HPV) 
sy’n cael ei gynnig i bob merch 
ym mlwyddyn 8 yn yr ysgol i 
warchod rhag canser ceg y groth. 
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Mae’r daflen hon yn esbonio 
pam mae angen y brechiad HPV 
a pha sgil-effeithiau gewch chi 
o bosib ar ôl ei gael ac mae’n 
ateb rhai cwestiynau cyffredin 
am y brechiad.

Beth yw canser ceg y groth? 
Ar ôl canser y fron, canser ceg y groth yw’r 
canser mwyaf cyffredin ymhlith merched 
yn fyd-eang. Mae canser ceg y groth yn 
datblygu yng ngheg y groth (mynedfa’r 
groth) ac mae’n cael ei achosi gan firws 
o’r enw papilomafirws dynol, sy’n cael ei 
adnabod hefyd fel HPV.

Yn y DU, mae tua 3,000 o achosion o 
ganser ceg y groth yn cael diagnosis bob 
blwyddyn ac mae tua 900 o ferched 
yn marw o’r clefyd. Bob blwyddyn yng 
Nghymru mae tua 150 o ferched yn cael 
diagnosis o ganser ceg y groth, gyda 
chyfartaledd o 50 o ferched yn marw 
o’r clefyd.

CEG Y GROTH
FAGINA
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Beth yw HPV a sut mae’n lledaenu?
Mae mwy na 100 o fathau o HPV ond dim 
ond 13 ohonynt sy’n achosi canser hyd y 
gwyddom ni. 

Mae’r firws yn gyffredin iawn a gallwch 
ei ddal drwy fod yn weithredol yn rhywiol 
gyda pherson arall sydd â’r firws eisoes. 
Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu heintio 
â HPV ryw adeg yn ystod eu bywydau.

Nid oes unrhyw symptomau fel rheol, 
felly ni fydd llawer o bobl yn sylweddoli 
eu bod wedi cael eu heintio. Y rhan fwyaf 
o’r amser, nid yw’r firws yn achosi canser 
oherwydd mae’n cael ei ladd gan system 
imiwnedd y corff. Ond nid yw hyn yn 
digwydd bob amser a dyma pam mae’r 
brechiad mor bwysig.

Ni fydd y rhan fwyaf o ferched yn dod i 
gysylltiad â’r firws nes eu bod yn niwedd 
eu harddegau ond mae’r brechiad yn 
gweithio’n well o’i roi’n gynharach, er 
mwyn darparu gwarchodaeth yn y tymor hir.



4

Sut mae’r brechiad HPV yn 
gweithio?
Mae’r brechiad HPV yn gwarchod rhag 
y ddau fath o firws sy’n achosi’r rhan 
fwyaf o achosion (mwy na 70%) o ganser 
ceg y groth. Gan nad yw’r brechiad yn 
eich gwarchod chi rhag pob math o HPV, 
bydd rhaid i chi gael profion ceg y groth 
rheolaidd yr un fath pan rydych chi’n hŷn.

Bydd cael y brechiad yma’n eich gwarchod 
chi hefyd rhag y ddau fath o HPV sy’n 
achosi’r rhan fwyaf o achosion o ddefaid 
gwenerol. Ni fydd yn eich gwarchod chi 
rhag unrhyw glefydau eraill a drosglwyddir 
yn rhywiol (fel clamydia) ac ni fydd yn eich 
atal chi rhag beichiogi.

Mae’r brechiad HPV yn cael ei ddefnyddio 
mewn mwy nag 80 o wledydd, gan 
gynnwys UDA, Awstralia, Canada a’r rhan 
fwyaf o Ewrop, ac mae mwy na 100 miliwn 
o bobl wedi cael y brechiad yn fyd-eang. 
Mae wedi cael ei ddefnyddio yn y DU ers 
2008 ac mae’r rhan fwyaf o ferched ifanc 
yn y grŵp oedran a argymhellir yn cael y 
brechiad. Mae tystiolaeth dda’n bodoli sy’n 
dangos bod y brechiad yn cael effaith fawr 
eisoes ar leihau lefel yr heintiau HPV sy’n 
achosi canser.
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Sut byddaf yn cael y brechiad? 
Fel rheol cynigir y brechiad yn yr ysgol fel 
pigiad yn rhan uchaf eich braich. 

Byddwch yn cael cynnig y brechiad cyntaf 
ym mlwyddyn 8. Fel rheol byddwch yn 
cael cynnig yr ail frechiad chwe i 12 mis 
yn ddiweddarach, ond gellir ei roi hyd at 
24 mis ar ôl y pigiad cyntaf. Mae merched 
sydd â system imiwnedd wan, neu sy’n 15 
oed neu’n hŷn ac yn derbyn eu dos cyntaf, 
angen cwrs o dri phigiad dros gyfnod o 
12 mis.

Cynigir y brechiad HPV i bob merch ym 
mlwyddyn 8 (12 ac 13 oed) ond gallwch 
ddechrau ar y cwrs ar unrhyw adeg hyd 
at eich pen blwydd yn 18 oed.

I gael y warchodaeth orau, rhaid i chi 
gwblhau’r cwrs llawn o frechiadau.
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Oes unrhyw resymau pam na 
ddylwn i gael y brechiad HPV?
Ychydig iawn o resymau sydd i chi beidio â 
chael y brechiad.

Ni ddylech gael y brechiad HPV os ydych chi  
wedi cael adwaith difrifol iawn, yn peryglu  
eich bywyd, i unrhyw gynhwysyn yn 
y brechiad neu i ddos blaenorol o’r 
brechiad HPV.

Os oes gennych chi unrhyw gyflyrau 
meddygol eraill, gan gynnwys anhwylder 
gwaedu lle nad yw eich gwaed yn ceulo’n 
iawn, neu alergeddau, siaradwch gyda’r 
person sy’n cynnig y brechiad i chi.

Beth os ydw i’n sâl ar ddiwrnod 
yr apwyntiad?
Os ydych chi’n sâl gyda thymheredd uchel 
ar y diwrnod y mae’r brechiad i fod i gael 
ei roi, peidiwch â chael y brechiad nes eich 
bod yn well.

Os oes gennych chi fân salwch heb 
dymheredd uchel, fel annwyd, dylech gael 
y brechiad fel arfer.

Oes unrhyw sgil-effeithiau?
Ychydig iawn o sgil-effeithiau a geir gyda’r 
brechiad HPV fel rheol. Mae anesmwythyd, 
cochni neu chwydd yn y fraich lle 
rhoddwyd y nodwydd yn gyffredin, ond 
dylai hyn wella mewn ychydig ddyddiau. 
Mae rhai pobl yn teimlo’n sâl neu’n cael cur 
pen a thymheredd uchel, neu’n dioddef o 
flinder neu gyhyrau poenus. 
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Mewn achosion prin iawn, gall rhai pobl gael 
adwaith alergaidd yn fuan ar ôl y brechiad.

Gall yr adwaith fod yn frech neu’n gosi sy’n 
effeithio ar ran o’r corff neu’r corff cyfan.

Mae’r rhan fwyaf o sgil-effeithiau’n ysgafn, 
yn clirio’n naturiol neu gellir eu trin yn 
gyflym, a gallwch barhau gyda’r cwrs o 
frechiadau HPV.

Mewn achosion prinnach fyth, gall rhai 
pobl gael adwaith difrifol yn fuan ar ôl y 
brechiad, sy’n achosi anawsterau anadlu a 
gall wneud iddynt lewygu. Yr enw ar hyn 
yw adwaith anaffylactig a gall ddigwydd 
gyda meddyginiaethau eraill a bwydydd 
hefyd. Mae’r adwaith yma’n eithriadol brin 
ac mae nyrsys wedi’u hyfforddi i ddelio ag 
ef. Gall pobl sy’n cael adwaith anaffylactig 
gael eu trin yn llwyddiannus ac fel rheol 
maent yn dod at eu hunain yn llwyr o fewn 
ychydig oriau.

Mae mwy o wybodaeth am sgil-effeithiau 
posib brechiadau a chynnwys brechiadau 
ar gael yn y taflenni gwybodaeth i gleifion 
(PILs) neu’r crynodeb o nodweddion cynnyrch  
(SPCs) sydd ar gael nawr yn www.medicines.
org.uk/emc Bydd rhaid i chi roi enw’r 
brechiad (Gardasil) yn y bocs chwilio.

Gall pobl ifanc neu eu rhieni/gwarcheidwaid 
roi gwybod am amheuaeth ynghylch  
sgil-effeithiau brechiadau a meddyginiaethau 
drwy gyfrwng y cynllun Cerdyn Melyn. 
Gellir gwneud hyn ar-lein yn yellowcard.
mhra.gov.uk neu drwy ffonio llinell 
gymorth y cynllun Cerdyn Melyn ar 0800 

http://www.medicines.org.uk/emc
http://www.medicines.org.uk/emc
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
https://yellowcard.mhra.gov.uk/


731 6789 (Llun – Gwener, 10am i 2pm).

Ydi’r brechiad HPV yn ddiogel? 
Mae pob gwybodaeth am sgil-effeithiau’n 
cael ei monitro a’i hadolygu’n fanwl. Mae’r 
brechiadau HPV yn cadw at y safonau 
diogelwch llym sy’n ofynnol ar gyfer eu 
defnyddio yn y DU.

Mae adolygiadau helaeth o ddiogelwch 
brechiadau wedi canfod nad yw’r 
dystiolaeth yn ategu cyswllt rhwng y 
brechiad HPV a sawl salwch difrifol a 
chronig.

Beth ydi enw’r brechiad HPV y 
byddaf yn ei gael?
Yr enw ar y brechiad HPV sy’n cael ei 
ddefnyddio ar hyn o bryd fel rhan o raglen 
frechu’r GIG yn y DU yw Gardasil. 

Beth am roi caniatâd?
Argymhellir bod pobl ifanc a’u rhieni neu 
eu gwarcheidwaid yn rhannu gwybodaeth 
am y brechiad ac yn ei drafod gyda’i gilydd.

Os ydych chi’n cael cynnig y brechiad yn yr 
ysgol, byddwch yn cael ffurflen ganiatâd 
y dylai eich rhiant neu eich gwarcheidwad 
ei llofnodi yn rhoi ei ganiatâd i chi gael y 
brechiad.

Mae pobl ifanc 16 oed a hŷn yn gallu rhoi 
eu caniatâd eu hunain yn gyfreithiol. (Gall 
pobl ifanc iau nag 16 oed roi caniatâd 
drostynt eu hunain hefyd.)
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Byddwch yn cael cyfle i ofyn unrhyw 
gwestiynau ac i drafod unrhyw bryderon 
sydd gennych chi cyn cael y brechiad.

Mae gwybodaeth am ganiatâd mewn gofal 
iechyd ar gyfer pobl ifanc ar gael o  
www.wales.gov.uk/immunisation.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw 
i’n teimlo’n sâl ar ôl y brechiad?
Os ydych chi’n teimlo’n sâl gyda thymheredd 
uchel ar ôl y brechiad, gallwch gymryd 
paracetamol neu ibuprofen. Darllenwch y 
cyfarwyddiadau’n ofalus a gwneud yn siŵr 
eich bod yn cymryd y dos cywir.

Os oes angen, cymerwch ail ddos yn nes 
ymlaen. Os yw eich tymheredd dal yn uchel 
ar ôl yr ail ddos, cysylltwch â’ch meddygfa 
neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 
(neu ffoniwch 111 os yw’r gwasanaeth 
yma ar gael yn eich ardal chi).

Peidiwch â chymryd meddyginiaethau 
sy’n cynnwys aspirin os ydych chi’n iau 
nag 16 oed.
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Rydw i wedi colli’r brechiad, 
oes posib i mi ei gael nawr?
Oes. Os ydych chi wedi colli unrhyw un o’r 
dosys o HPV, dylech gysylltu â’ch nyrs ysgol 
neu eich meddygfa a gwneud trefniadau 
i gael y brechiad cyn gynted â phosib er 
mwyn cael y warchodaeth orau. Bydd y 
person sy’n rhoi’r brechiad i chi’n gallu 
dweud wrthych chi pryd bydd angen i chi 
gael unrhyw ddosys pellach.

Fel rhan o raglen frechu’r DU, gallwch 
ddechrau ar y cwrs o frechiadau HPV hyd 
at eich pen blwydd yn 18 oed. Os ydych 
chi wedi dechrau ar y cwrs eisoes, gallwch 
gwblhau unrhyw ddosys rydych chi wedi’u 
colli ar ôl yr oedran yma.

A ddylai merched sy’n 
weithredol yn rhywiol gael y 
brechiad yr un fath?
Dylent. Dylai merched sydd neu wedi bod yn 
weithredol yn rhywiol gael eu brechu yr un fath.

Ar ôl i mi gael fy mrechiad HPV, 
oes rhaid i mi ddal i fynd i gael 
profion ceg y groth?
Oes. Mae pob menyw’n cael cynnig sgrinio 
ceg y groth yn rheolaidd (profion ceg y 
groth) o 25 oed ymlaen. Mae’r brechiad 
yn gwarchod rhag y ddau brif fath o HPV 
sy’n achosi 7 allan o bob 10 achos o ganser 
ceg y groth. Ond nid yw’n gwarchod rhag 
pob math o HPV, felly mae angen sgrinio 
yr un fath er mwyn dod o hyd i unrhyw 
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anormaleddau yng ngheg y groth neu haint 
HPV a allai arwain at ganser. 
Mae’r cyfuniad yma o frechu a sgrinio 
ceg y groth yn cynnig y warchodaeth 
orau rhag canser ceg y groth.

Beth os nad ydw i wedi cael fy 
mrechiad HPV cyntaf erbyn bod 
yn 15 oed?
Os nad ydych chi wedi cael unrhyw ddosys 
o’r brechiad HPV erbyn bod yn 15 oed, 
bydd rhaid i chi gael tri dos. Y rheswm am 
hyn yw am nad yw’r ymateb i ddau ddos 
cystal mewn merched hŷn. Mae’r cwrs tri 
dos yn cynnwys dosys sy’n cael eu rhoi un 
a chwe mis ar ôl y cyntaf.

Sut rydym yn gwybod bod y 
brechiad HPV yn gweithio?
Yn y DU rydym eisoes yn gweld gostyngiad 
sylweddol mewn heintiau gyda mathau 
o HPV sy’n achosi mwyafrif yr achosion o 
ganser ceg y groth.

Hefyd ceir tystiolaeth o bob cwr o’r byd 
bod nifer y newidiadau cyn-ganser yng 
ngheg y groth wedi gostwng fwy na 50% 
lle mae’r rhaglenni brechu rhag HPV wedi 
cael eu cyflwyno.

Mae gostyngiad mawr wedi bod hefyd yn 
yr achosion o ddefaid gwenerol ymhlith 
pobl ifanc. Mae’r effaith bositif yma i’w 
gweld ymhlith merched a hefyd ymhlith 
bechgyn gan fod y brechiad HPV yn atal 
y firws rhag lledaenu (effaith a elwir yn 
warchodaeth haid).



Ble mae cael mwy o 
wybodaeth?
Mae atodlen sy’n dangos pa frechiadau 
a gynigir yn rheolaidd yng Nghymru ar 
gael o: www.publichealthwales.org/
vaccines

Mae mwy o wybodaeth am y brechiad a’r 
rhaglen HPV yng Nghymru ar gael gan 
Galw Iechyd Cymru yn: www.nhsdirect.
wales.nhs.uk/immunisations

Am fwy o wybodaeth am ymweliad 
sgrinio ceg y groth ewch i: www.
cervicalscreeningwales.wales.nhs.uk

Mae posib darllen adolygiad diogelwch 
o frechiadau HPV yn: www.who.int/
vaccine_safety/committee/topics/hpv/
June_2017/en

Mae taflen holi ac ateb ‘Brechiadau 
HPV a chanser ceg y groth: rhoi sylw i 
bob myth’ ar gael o: www.nhsdirect.
wales.nhs.uk/encyclopaedia/h/article/
hpvvaccinationforgirls/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau 
neu os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, 
cysylltwch â’ch nyrs ysgol neu eich 
meddygfa. Hefyd gallwch ffonio Galw 
Iechyd Cymru ar 0845 46 47 (neu ffonio 
111 os yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn 
eich ardal chi).
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