
Mae’r daflen hon yn rhoi gwybodaeth 
am y brechlyn HPV sy’n cael ei gynnig 
i bob merch ym mlwyddyn 8 yn yr ysgol 
i amddiffyn rhag canser ceg y groth.

Eich canllaw i’r 
brechiad HPV 
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Beth yw canser ceg y groth?
Mae canser ceg y groth yn effeithio ar geg 
y groth (y fynedfa i’r groth) sydd ym mhen 
uchaf y wain. Gall canser ceg y groth fod 
yn ddifrifol iawn. Yn y DU, caiff tua 3,000 
o achosion o ganser ceg y groth eu canfod 
bob blwyddyn, ac mae tua 900 o fenywod 
yn marw ohono. Caiff pob achos fwy neu 
lai ei achosi gan feirws o’r enw y feirws 
papiloma dynol (HPV). 

Sut mae’r feirws HPV yn 
lledaenu?
Mae nifer o fathau o’r feirws HPV, ac mae 
haint HPV yn gyffredin iawn. Mae’r mathau 
sy’n gallu achosi canser ceg y groth yn 
lledaenu trwy gyswllt rhywiol agos â 
pherson arall sydd eisoes yn cario’r feirws. 
Caiff mwy na hanner y boblogaeth sy’n cael 
rhyw eu heintio â’r feirws HPV ar ryw adeg 
neu’i gilydd yn ystod eu hoes. Mewn rhai 
menywod, gall y feirws achosi canser 
ceg y groth, felly mae’n hollbwysig cael 
y brechlyn.

Beth mae’r brechlyn HPV yn 
amddiffyn rhagddo?
Mae’r brechlyn yn amddiffyn rhag y mathau 
o HPV sy’n achosi’r nifer mwyaf o achosion 
o ganser ceg y groth. 

Bydd y merched sy’n cael y brechiad 
yn lleihau eu risg o ddatblygu canser 
ceg y groth 70%. 

Diwygiwyd Ionawr 2016



3

Mae’r brechlyn hefyd yn amddiffyn rhag 
dau fath o HPV sy’n achosi’r rhan fwyaf o 
achosion o ddafadennau gwenerol. Ni fydd 
yn amddiffyn rhag unrhyw glefydau eraill a 
drosglwyddir yn rhywiol.

Sut mae’r brechiad yn cael 
ei gynnig?
Bydd pob merch ym mlwyddyn 8 yn 
cael cynnig y brechiad HPV yn yr ysgol. 
Byddwch yn cael gwybodaeth a ffurflen 
ganiatâd drwy’r ysgol. Gwnewch yn siŵr 
eich bod chi a’ch rhiant neu ofalwr yn 
darllen yr wybodaeth ac yn dychwelyd y 
ffurflen ganiatâd, gyda’ch llofnod arni, 
i’r ysgol cyn gynted â phosibl. Mae’n well 
cynnwys eich rhiant neu ofalwr, ond mewn 
rhai amgylchiadau gallwch roi caniatâd eich 
hunan os ydych yn gallu deall yn iawn beth 
sy’n cael ei gynnig.

Cwrs o ddau bigiad yw’r brechiad sy’n cael 
eu rhoi yn rhan uchaf y fraich. Gan amlaf, 
cânt eu cynnig 1 flwyddyn ar wahân, 
ond gall yr ail ddos gael ei roi unrhyw bryd 
rhwng 6 mis a 2 flynedd ar ôl y dos cyntaf.

Rhaid cwblhau’r cwrs er mwyn cael yr 
amddiffyniad gorau. 

Bydd angen i ferched sydd â system 
imiwnedd wan gael cwrs o 3 phigiad 
i sicrhau eu bod yn cael eu hamddiffyn. 
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Oes unrhyw resymau pam na 
ddylwn gael y brechiad HPV?
Dim ond ychydig iawn o resymau sydd dros 
beidio â chael y brechlyn.

Ddylech chi ddim cael y brechlyn HPV 
os ydych chi wedi cael adwaith difrifol, 
a wnaeth beryglu’ch bywyd, i unrhyw elfen 
yn y brechlyn HPV neu i ddos blaenorol o’r 
brechlyn HPV. 

Os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol 
arall, gan gynnwys anhwylder gwaedu 
lle nad yw’r gwaed yn ceulo’n iawn neu  
alergeddau, dywedwch hynny wrth y person 
sy’n rhoi’r brechlyn i chi. 

Beth os byddaf yn sâl ar 
ddiwrnod yr apwyntiad?
Os oes gennych salwch ysgafn heb wres 
uchel, fel annwyd, dylech gael y brechiad.

Os ydych chi’n sâl gyda gwres uchel, 
dylech ohirio’r brechiad hyd nes y byddwch 
yn teimlo’n well, a’r gwres wedi mynd. 
Unwaith y byddwch yn teimlo’n well dylech 
drefnu cael y brechiad cyn gynted â phosibl. 

Oes unrhyw sgil-effeithiau?
Fel arfer mae sgil-effeithiau’r brechiad 
HPV yn rhai cymharol ysgafn. Efallai bydd 
y man lle rhoddwyd y pigiad ychydig yn 
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goch, wedi chwyddo neu’n teimlo’n dyner 
ond mae hyn yn gwella gan amlaf ymhen 
diwrnod neu ddau. Efallai y bydd rhai pobl 
yn cael cyfog neu gur pen, neu’n dioddef 
o’r dwymyn, blinder neu gyhyrau poenus. 
Mae sgil-effeithiau mwy difrifol yn eithriadol 
o brin.

Mae’r brechlyn yn bodloni safonau 
diogelwch llym, ac mae miliynau o ddosau 
eisoes wedi cael eu rhoi i ferched ar draws 
y byd.

Collais i fy apwyntiad, alla  
i gael fy mrechu o hyd?
Gallwch. Os ydych chi dan 18 oed ac 
wedi colli unrhyw un o’ch dosau HPV, 
dylech siarad â’ch nyrs ysgol neu feddyg 
teulu i drefnu apwyntiad arall cyn gynted 
â phosibl. Bydd angen i ferched nad ydynt 
wedi cael eu dos cyntaf o’r brechlyn HPV 
erbyn eu pen-blwydd yn 15 oed gael 3 dos. 
Dylai’r ail ddos gael ei roi fis ar ôl y dos 
cyntaf a’r trydydd dos tua 4 i 6 mis ar ôl 
y dos cyntaf. Bydd y person sy’n rhoi’r 
brechiad i chi yn dweud wrthych pryd i ddod 
nôl ar gyfer eich dos nesaf. 

Os ydych yn 18 oed neu’n hŷn ac eisoes 
wedi dechrau’r cwrs, cysylltwch â’ch 
meddygfa.

Os ydych wedi colli dos mae’n well 
gwneud apwyntiad i’w gael cyn gynted 
â phosibl.
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A ddylai merched sydd eisoes 
yn cael rhyw gael y brechiad?
Dylent. Dylai merched sydd eisoes yn cael 
rhyw gael y brechiad.

Pan fyddaf yn hŷn, a fydd 
angen imi gael profion ceg 
y groth?
Bydd. Dylech fynd i gael sgrinio serfigol 
(profiad taeniad) pan gewch eich gwahodd. 
Mae’r brechlyn yn amddiffyn rhag y mathau 
o HPV sy’n achosi’r rhan fwyaf o achosion 
o ganser ceg y groth, ond nid pob math. 
Dyna pam mae angen profion arnoch i ddod 
o hyd i newidiadau eraill yng ngheg y groth.

Cofiwch y bydd profion taeniad rheolaidd 
yn dal yn bwysig, p’un a ydych wedi cael y 
brechiad HPV ai peidio.

Pam nad yw bechgyn yn 
cael brechiad HPV?
Y flaenoriaeth yw amddiffyn merched 
rhag canser ceg y groth. Dydy bechgyn 
ddim yn gallu datblygu canser ceg y groth. 
Wrth imiwneiddio merched, bydd y lefel o 
amddiffyn rhag HPV yn codi achos bydd llai 
o feirwsau yn cylchredeg.
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Ble alla i gael rhagor o 
wybodaeth?
Gallwch siarad â’ch nyrs ysgol, neu ffonio 
llinell gymorth HPV Galw Iechyd Cymru 
ar 0845 4647

Mae rhagor o wybodaeth ar  
gael ar-lein www.nhsdirect.
wales.nhs.uk/doityourself/
vaccinations neu defnyddiwch  
y cod QR.

I gael rhagor o wybodaeth am sgrinio 
serfigol ewch i: 
www.screeningservices.org.uk/csw/

Mae gwybodaeth am ganiatâd ym maes 
gofal iechyd ar gyfer pobl ifanc ar gael yn:  
www.wales.nhs.uk/imiwneiddio

Mae’r amserlen imiwneiddio arferol 
sy’n dangos pa frechlynnau sy’n cael 
eu cynnig yng Nghymru ar gael o  
www.publichealthwales.org/routine-
immunisation-schedule-wales.

Enw’r brechlyn HPV a roddir fel  
mater o drefn yw Gardasil®.  
Mae gwybodaeth am frechlynnau  
HPV gan gynnwys sgil-effeithiau  
posibl a chynnwys brechlynnau yn y  
Daflen Wybodaeth Cleifion sydd ar gael  
ar-lein yn www.medicines.org.uk/emc/, 
neu drwy sganio’r cod QR a rhoi enw’r 
brechlyn yn y blwch chwilio. 

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/doityourself/vaccinations/default.aspx?locale=cy
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/doityourself/vaccinations/default.aspx?locale=cy
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/doityourself/vaccinations/default.aspx?locale=cy
http://www.publichealthwales.org/routine-immunisation-schedule-wales
http://www.publichealthwales.org/routine-immunisation-schedule-wales
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I gael gwybodaeth am sut i roi gwybod am 
sgil-effeithiau a amheuir ewch ar-lein i  
www.yellowcard.gov.uk neu ffoniwch 
linell gymorth y Cerdyn Melyn ar  
0808 100 3352 (Dydd Llun i ddydd 
Gwener rhwng 10:00-14:00).

Gellir cael copiau o’r daflen hon drwy 
e-bostio: hplibrary@wales.nhs.uk neu  
ffonio 0845 606 4050.

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