
Beichiogrwydd - 
sut i helpu i’ch 
amddiffyn chi a’ch 
babi

Mae’r daflen hon yn disgrifio brechiadau sy’n 
cael eu hargymell yn ystod beichiogrwydd ac 
ar ôl beichiogrwydd.



2

Pam mae angen brechiadau? 
Mae’r  brechiadau sy’n cael eu hargymell yn 
ystod beichiogrwydd (ac ar ôl i’ch babi gael 
ei eni) yn un o’r pethau mwyaf effeithiol 
y gallwch chi ei wneud i leihau’r perygl y 
byddwch chi a’ch babi yn dal haint y gellir 
ei atal.

I’ch amddiffyn chi’ch hun a’ch babi, 
gwnewch yn siŵr:
•  eich bod chi wedi debyn yr holl freichiadau 

y dylech chi fod wedi eu cael.

•  bod eich babi’n cael ei frechu pan fydd yn 
8, 12 ac 16 wythnos oed, er mwyn parhau 
i’w amddiffyn yn ystod y blynyddoedd pan 
fydd fwyaf agored i niwed.

Y pas (Pertwsis)

Beth yw’r pas?

Mae’r pas yn lledaenu’n hawdd. 
Mewn babanod ifanc, mae’n glefyd difrifol 
a all achosi niwmonia a niwed parhaol i’r 
ymennydd. Yn 2012, bu cynnydd yn nifer 
y bobl a gafodd y pas yn y DU. Roedd 400 
o’r rhain yn fabanod o dan dri mis oed a bu 
farw 14 o’r babanod hyn.

Pam mae angen imi gael y brechlyn 
rhag y pas?

Mae’r pas ar led yn ein cymunedau ac 
mae’n peri’r risg fwyaf i fabanod sy’n 
rhy ifanc i gael eu brechiadau arferol. 

Cyhoeddwyd Tachwedd 2016
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Gall merched beichiog helpu i amddiffyn eu 
babanod drwy gael eu brechu rhag y pas 
yn ystod beichiogrwydd. Bydd eich corff 
yn cynhyrchu gwrthgyrff i ymladd y pas. 
Bydd y gwrthgyrff yn cael eu trosglwyddo 
i’ch babi drwy’r brych. Wedyn, bydd gan eich 
babi rywfaint o amddiffyniad rhag y pas pan 
gaiff ei eni.   

Pa bryd ddylwn i gael y brechiad?

Byddwch chi’n cael cynnig brechlyn rhag 
y pas gan eich meddyg teulu neu’ch 
gwasanaethau mamolaeth o wythnos 16 eich 
beichiogrwydd ymlaen. Os na fyddwch yn 
ei gael ar yr adeg sy’n cael ei hargymell, 
mae’n dal yn bosibl ichi ei gael unrhyw bryd 
yn hwyrach ymlaen yn eich beichiogrwydd. 
Pigiad unigol yn eich braich yw’r brechlyn. 
Oherwydd bod yr amddiffyniad rhag y pas 
yn gwanhau dros amser, dylech chi gael 
y brechlyn hyd yn oed os cawsoch chi’ch 
brechu pan oeddech chi’n iau neu os ydych 
chi wedi cael y pas.  

Os cawsoch chi’r brechlyn yn ystod 
beichiogrwydd arall, dylech chi ei gael 
eto, gan fod ei angen yn ystod pob 
beichiogrwydd.

Os nad ydych chi wedi clywed gan eich 
meddyg teulu neu fydwraig, gwnewch 
apwyntiad i gael y brechiad cyn gynted 
ag y gallwch.
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Mae’n iawn ichi gael y brechlyn rhag y 
pas yr un pryd ag y byddwch chi’n cael y 
brechlyn rhag y ffliw. Ond peidiwch ag aros 
tan y gaeaf er mwyn cael y ddau gyda’i 
gilydd. Bydd eich babi’n cael y lefel orau 
o amddiffyniad os byddwch chi’n cael eich 
brechu o wythnos 16 eich beichiogrwydd.

Roeddwn i’n meddwl bod babanod 
yn cael eu brechu rhag y pas?

Yn y DU, bydd babanod yn cael eu brechu 
rhag y pas pan fyddan nhw’n 8, 12 ac 
16 wythnos oed. Dydyn nhw ddim yn cael 
brechlyn rhag y pas cyn iddyn nhw fod yn 
8 wythnos oed, gan nad yw’r brechlyn mor 
effeithiol cyn hynny. Er mwyn eu hamddiffyn 
yn llawn mae’n rhaid i fabanod gael tri dos 
o’r brechlyn.

Ydy hi’n ddiogel cael y brechlyn rhag 
y pas yn ystod beichiogrwydd?

Ydy. Mae astudiaethau wedi dangos bod 
y brechlyn rhag y pas yn ddiogel iawn i 
chi ac i’ch babi. Efallai y cewch chi rai o’r 
sgil-effeithiau ysgafn sy’n gyffredin i lawer 
o bobl. Mae’r rhain yn cynnwys chwyddo 
a chochni, a gall y rhan o’r corff lle gawsoch 
chi’r pigiad fod yn dyner. Mae’n llawer mwy 
diogel i chi a’ch babi gael y brechlyn na rhoi 
eich babi newydd mewn perygl o ddal y pas. 
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Gall y pas fod yn salwch difrifol iawn i 
fabanod ifanc. Y ffordd orau i amddiffyn 
eich babi yw cael y brechlyn o wythnos 
16 eich beichiogrwydd. Mae’r brechlyn 
am ddim. Bydd lefel yr amddiffyniad yn 
gostwng dros amser, felly mae’n bwysig 
fod eich babi’n cael ei frechu ei hun pan 
fydd yn 8, 12 ac 16 wythnos oed.

Y Ffliw

Beth yw’r ffliw?

Mae’r ffliw’n lledaenu’n hawdd ac yn gallu 
achosi salwch difrifol sy’n gorfod cael ei drin 
yn yr ysbyty. Mae achosion yn digwydd bob 
blwyddyn, fel arfer yn y gaeaf. Mae’r ffliw’n 
wahanol i annwyd trwm. Mae’n achosi 
llawer o farwolaethau.

Pam mae’r ffliw yn waeth yn ystod 
beichiogrwydd? 

Mae hyn oherwydd y newidiadau arferol sy’n 
digwydd yn ystod beichiogrwydd. Mae’n 
naturiol i’ch system imiwnedd fod yn wanach 
i wneud yn siŵr bod eich beichiogrwydd 
yn llwyddiannus, ond efallai na fyddwch 
chi’n gallu ymladd heintiau cystal ag arfer. 
Mae merch feichiog sy’n cael y ffliw yn fwy 
tebygol o fod angen aros yn yr ysbyty na 
merch nad yw’n feichiog. Os bydd merch 
feichiog yn cael y ffliw, mae’n fwy tebygol y 
bydd ei babi’n cael ei eni’n gynnar neu gyda 
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phwysau geni isel, yn farwanedig neu’n 
marw yn ystod ei wythnos gyntaf. Drwy gael 
eich brechu, rydych chi’n lleihau’r perygl o 
gael y ffliw yn ystod eich beichiogrwydd, 
felly mae’r perygl o gymhlethdodau difrifol 
yn deillio o’r ffliw yn lleihau hefyd.

Beth yw’r manteision i fy mabi? 

Mae effaith y brechlyn yn cael ei 
throsglwyddo i’ch babi ac mae’n helpu 
i amddiffyn eich babi yn ystod ei 4-6 mis 
cyntaf pan all y ffliw fod yn ddifrifol iawn. 
Drwy gael eich brechu, byddwch chi’n llai 
tebygol o gael y ffliw a’i roi i’ch babi.

Ydy hi’n ddiogel cael brechiad rhag 
y ffliw yn ystod beichiogrwydd?

Ydy. Dim ond feirysau ffliw marw 
(anweithredol) sydd yn y brechlynnau rhag 
y ffliw a roddir i fenywod beichiog. Nid yw’r 
rhain yn gallu achosi’r ffliw. Ers 2009, mae 
nifer o wledydd wedi bod yn cynnig brechlyn 
rhag y ffliw fel rhan o’r rhaglen arferol 
i ferched beichiog. Mae astudiaethau’n 
dangos bod brechlynnau ffliw anweithredol 
yn ddiogel ac effeithiol. 

Beth mae’r brechiad yn ei olygu?

Pigiad yn y fraich yw’r brechiad rhag y ffliw. 
Mae’n well cael eich brechu ar ddechrau 
tymor yr hydref cyn i’r ffliw ddechrau 
lledaenu. Fel arfer, mae ar gael o ddiwedd 
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mis Medi bob blwyddyn, ond gallwch 
gael y brechlyn unrhyw bryd yn ystod eich 
beichiogrwydd. Ar ôl cael eich brechu, 
bydd yn cymryd tua 14 diwrnod i’r brechlyn 
ddechrau eich amddiffyn.   

Bydd arnoch angen brechiad rhag y ffliw 
bob tro y byddwch chi’n feichiog yn ystod 
tymor ffliw.

Oes gan y brechlyn unrhyw sgil-
effeithiau?

Mae sgil-effeithiau’r brechlyn rhag y ffliw 
yn ysgafn o gymharu â’r clefyd ei hun 
ac maen nhw’n effeithio ar bawb, nid 
merched beichiog yn unig. Dolur a chochni 
lle cawsoch y pigiad yw’r pethau mwyaf 
cyffredin. Efallai y cewch chi ben tost, 
poen yn eich cyhyrau, gwres neu efallai y 
byddwch chi’n teimlo’n flinedig. Fel arfer, 
bydd y rhain yn para am ddiwrnod neu 
ddau ar ôl ichi gael y brechiad - wrth iddo 
ddechrau gweithio.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n 
meddwl bod gen i’r ffliw?

Cysylltwch â’ch meddyg teulu ar unwaith 
a dywedwch wrtho eich bod yn feichiog. 
Mae meddyginiaeth ar gael sy’n gallu helpu 
i leddfu rhai o’r symptomau, ond mae’n 
rhaid ei chymryd cyn gynted â phosibl wedi 
i’r symptomau ddechrau er mwyn iddi 
weithio.  
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Mae’r ffliw’n gallu bod yn haint 
difrifol i ferched beichiog a’u babanod. 
Dylai merched beichiog gael brechlyn 
am ddim rhag y ffliw yn ystod pob 
beichiogrwydd. Gellir ei roi ar unrhyw 
adeg yn ystod beichiogrwydd a chyn 
gynted â phosibl yn ystod y tymor ffliw.

Brechu cyn neu ar ôl 
beichiogrwydd
Os ydych chi’n cynllunio i feichiogi, dylech 
chi wneud yn siŵr eich bod wedi cael pob 
brechiad y dylech chi fod wedi’i gael.

Rwbela (brech goch yr Almaen)

Mae Rwbela, neu frech goch yr Almaen, 
yn haint feirysol ac mae’n lledaenu’n hawdd 
o un person i’r llall. Fel arfer, nid yw’n salwch 
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difrifol. Bydd rhywun sydd â rwbela fel arfer 
yn cael brech ac ni fydd yn teimlo’n dda iawn 
am tua wythnos. 

Fodd bynnag, os byddwch chi’n cael 
rwbela yn ystod 12 wythnos gyntaf eich 
beichiogrwydd, gall achosi niwed difrifol i 
ymennydd, calon, llygaid a chlyw eich babi. 
Yr enw ar y cyflwr hwn yw syndrom rwbela 
cynhenid.

Sut alla i amddiffyn fy hun a fy mabi 
rhag rwbela?

Byddwch wedi’ch amddiffyn rhag rwbela 
os ydych chi wedi cael yr haint o’r blaen 
neu os ydych chi eisoes wedi cael dau ddos 
o frechlyn sy’n cynnwys rwbela, e.e. Brechlyn 
y frech goch, clwy’r pennau a rwbela (MMR). 

Mae MMR yn frechlyn byw (wedi ei 
wanhau), felly nid yw’n cael ei roi yn ystod 
beichiogrwydd. 

Pam mae angen imi gael y brechiad 
MMR ar ôl bod yn feichiog?

Bydd hyn yn eich amddiffyn chi a’ch babi 
os byddwch chi’n feichiog eto. Bydd hefyd 
yn eich amddiffyn rhag y frech goch, 
clwy’r pennau a rwbela am gyfnod hirach 
o amser. Bydd arnoch angen dau ddos 
o’r brechlyn os nad ydych chi wedi’i gael 
o’r blaen. Bydd arnoch angen rhain wedi i’ch 
babi gael ei eni. Byddwch chi’n cael y brechlyn 
cyntaf yn eich meddygfa fel arfer, a byddwch 
chi’n cael yr ail ddos tua mis wedi hynny.
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Dylech chi osgoi beichiogi am fis ar ôl 
cael y brechiadau, felly bydd angen ichi 
ddefnyddio dull atal cenhedlu dibynadwy. 

Os nad ydych chi’n siŵr a ydych chi wedi 
cael brechiad MMR ai peidio, gallwch chi 
holi eich meddyg teulu.

Gwybodaeth bwysig arall

Ydy hi’n iawn imi fwydo ar y fron ar ôl 
cael brechiad?

Ydy, mae’n ddiogel bwydo ar y fron ar ôl 
cael brechiad MMR, brechiad rhag y ffliw 
a brechiad rhag y pas. Yn wir, os cawsoch 
chi’r brechiad rhag y pas pan oeddech yn 
feichiog, bydd y llaeth o’ch bron yn cynnwys 
gwrthgyrff amddiffynnol, felly gallwch chi 
barhau i amddiffyn eich babi drwy fwydo ar 
y fron.

Brech yn ystod beichiogrwydd

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn 
dod i gyswllt â rhywun sydd â brech, 
neu os oes gennyf i frech?

Os byddwch chi’n cael brech neu’n dod 
yn gyswllt â rhywun sydd â brech yn ystod 
eich beichiogrwydd, dywedwch wrth eich 
bydwraig neu feddyg. Efallai y bydd angen 
ichi gael profion i weld a oes gennych chi 
haint.



11

Gofynnwch am gyngor gan eich 
bydwraig neu’ch meddyg teulu cyn 
gynted â phosibl.

Dylech chi osgoi mynd i unrhyw glinig 
cynenedigol neu leoliad mamolaeth, 
ac osgoi cyswllt gyda merched beichiog 
eraill, nes eich bod chi wedi cael eich 
asesu.

Brechlynnau eraill i’w trafod 
gyda’ch bydwraig

Hepatitis B

Dylai babanod sy’n cael eu geni i famau 
sydd â haint hepatitis B gael y brechlyn 
hepatitis B yn syth ar ôl iddyn nhw gael eu 
geni. Dylech chi wneud trefniadau gyda’ch 
meddyg teulu i’ch babi gael tri dos arall 
o’r brechlyn, a phrawf gwaed pan fydd yn 
flwydd oed i weld a oes ganddo haint.

Bacillus Calmette-Guerin (BCG)

Dylai babanod sydd â rhiant (neu nain neu 
daid) sy’n dod o wlad lle mae twbercwlosis 
(TB) yn gyffredin, gael brechlyn BCG i’w 
hamddiffyn rhag TB.
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Ble alla i gael rhagor o wybodaeth? 

Mae’r amserlen imiwneiddio 
sy’n dangos pa frechiadau 
sy’n cael eu cynnig yng Nghymru 
ar gael yn 
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
pdfs/RIS.pdf

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau 
neu os hoffech chi gael rhagor 
o wybodaeth, siaradwch â’ch 
meddyg, bydwraig 
neu nyrs neu ffoniwch Galw 
Iechyd Cymru ar  0845 4647 
neu ewch i  
www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk

Gallwch chi archebu rhagor o gopïau o’r 
daflen hon drwy anfon e-bost i:  
hplibrary@wales.nhs.uk neu ffonio  
0845 606 4050. 

Cynhyrchwyd y daflen hon gan: 

Is-adran Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth 
Cymru a’r Rhaglen Frechu yn erbyn 
Clefydau Ataliadwy, Iechyd Cyhoeddus 
Cymru
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