Welsh

Meningitis a Gwenwyn gwaed
Mae meningitis a gwenwyn gwaed yn glefydau difrifol. Gallant effeithio ar unrhyw un o unrhyw oedran, ond
babanod, plant ac oedolion ifanc sydd mewn mwyaf o berygl.
Nid yw meningitis a gwenwyn gwaed yn gyffredin, ond fe allant ladd mewn oriau. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn
goroesi os cânt ddiagnosis yn ddigon cynnar, ond mae rhai’n dioddef anabledd parhaol ac fe all eraill gymryd
amser maith i adfer yn llwyr.
Un ffordd bwysig iawn o ddiogelu eich teulu yw eu himiwneiddio. Ond mae rhai mathau o feningitis na ellir eu
hatal, felly mae’n bwysig iawn i chi wybod am y clefydau hyn a’u symptomau. Rhaid i unrhyw un sydd â meningitis
neu wenwyn gwaed gael cymorth meddygol ar frys.
Beth yw meningitis?
Chwydd yn y leinin o amgylch yr ymennydd yw meningitis. Bacteria sy’n achosi’r ffurfiau mwyaf difrifol o feningitis.
Beth yw gwenwyn gwaed?
Gwenwyn yn y gwaed yw gwenwyn gwaed. Gall yr un bacteria â’r rhai sy’n achosi meningitis ei achosi.
Gallwch gael meningitis a gwenwyn gwaed ar yr un pryd.
Sut gallaf fy niogelu fy hun a’m teulu?
•

Un ffordd ragorol o ddiogelu eich plant yw gwneud yn siŵr eu bod yn cael y brechiadau rhag meningitis a
gwenwyn gwaed. Mae’r brechiadau a gynigir i bob baban yn y rhaglen brechu plentyndod yn diogelu rhag nifer
o wahanol fathau o feningitis a gwenwyn gwaed - MenC, Hib a pneumococcal, a meningitis sy’n cael ei
achosi gan glwy’r pennau.

•

Gall unrhyw oedolyn dros 65 oed gael brechiad rhag meningitis pneumococcal. Gall pobl o bob oed gyda
phroblemau iechyd sy’n golygu bod mwy o risg os cânt afiechyd pneumococcal hefyd gael brechiad rhagddo.

•

Mae’r brechiad TB (a elwir yn BCG) yn rhoi diogelwch arbennig i blant rhag meningitis TB. Yn Iwerddon mae
pob baban yn ei gael ar eu genedigaeth, ac yn y DU mae’n cael ei gynnig i fabanod a phlant hŷn sydd heb eu
brechu ac oedolion sydd mewn mwy o berygl o gael TB. Gall hyn fod oherwydd y lle maent yn byw neu lle
buont yn byw yn y gorffennol, lle maent yn gweithio, neu oherwydd bod eu rhieni neu nain neu daid wedi dod
o wlad lle mae’r gyfradd TB yn uchel.

•

Gall fod ar deithwyr rhyngwladol angen brechiad meningitis ‘pedwarfalent’ arbennig. Mae hwn yn gwarchod
rhag meningitis a gwenwyn gwaed a achosir gan bedwar straen gwahanol: Men A, C, Y a W135. Mae
tystysgrif ddilys yn dangos eich bod wedi cael brechiad ‘pedwarfalent’ ACWY meningococcal o fewn y 3
blynedd ddiwethaf yn awr yn ofyniad visa ar gyfer pererinion a gweithwyr tymhorol cyn y gallant gael mynediad
i Saudi Arabia. Mae’n rhaid i chi gael y brechiad a’r dystysgrif gan eich meddyg neu glinig teithio o leiaf dair
wythnos cyn gadael am Saudi Arabia. Os ydych yn teithio gyda phlant dan 2 flwydd oed, rhaid i chi wneud hyn
fwy na thri mis cyn teithio, oherwydd bod ar blant ifanc angen dau frechiad a thri mis rhwng y ddau.

•

Fe all fod ar bobl sy’n teithio i Affrica hefyd angen brechiad pedwarfalent. Gall eich meddygfa neu glinig teithio
ddweud pa wledydd y mae hynny’n wir amdanynt a threfnu i chi gael brechiad os bydd arnoch angen hynny.

Cofiwch, mae sawl math o feningitis a gwenwyn gwaed na ellir eu hatal. Achosir y rhan fwyaf o feningitis yn y DU
ac Iwerddon gan MenB, ac nid oes brechiad i’w atal. Dyna pam ei bod yn bwysig gwybod beth yw symptomau
meningitis a gwenwyn gwaed er mwyn eich diogelu chi a’ch teulu.
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Beth yw symptomau meningitis a gwenwyn gwaed?
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A oes symptomau arbennig i’w gweld mewn babanod?
Oes. Mae’r symptomau eraill i chwilio amdanynt mewn babanod yn cynnwys:
•
•
•
•

Man meddal ar ben y babi yn dynn neu’n chwyddedig
Gwrthod bwyta
Croes wrth gael ei godi, gan grio yn gwynfanus neu yn uchel iawn
Corff stiff a symudiadau herciog, neu’n llipa a difywyd

Gall babanod fynd yn wael yn gyflym iawn, felly cadwch olwg yn aml.
A fydd pawb sy’n dioddef o feningitis a gwenwyn gwaed yn cael y symptomau yma i gyd?
Na. Ni fydd pawb yn cael yr holl symptomau a gallant ymddangos yn unrhyw drefn. Os bydd brech, dylech wneud y
prawf gwydr dŵr. Pwyswch wydr dŵr yn gadarn yn erbyn y frech. Os na fydd y frech yn diflannu a’ch bod yn medru
ei gweld trwy’r gwydr, mynnwch gymorth meddygol ar unwaith.

Gall y frech fod yn anos i’w gweld ar groen tywyll. Felly chwiliwch am smotiau dros y corff i gyd, yn arbennig ar
fannau goleuach fel cledr y llaw neu wadn y droed. Edrychwch ar y stumog, tu mewn i amrannau a thop y geg.

Cofiwch, bydd ar unigolyn gwael iawn angen cymorth meddygol hyd yn oed os mai dim ond ychydig smotiau neu
frech sy’n diflannu sydd yna, ac os nad oes brech o gwbl.
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Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn meddwl bod gan rywun meningitis neu wenwyn gwaed?
Gall rhywun sydd â meningitis neu wenwyn gwaed fynd yn wael iawn, yn gyflym iawn. Felly os bydd rhywun yn
wael, chwiliwch am symptomau yn gyson. Os byddwch yn meddwl y gall fod yn feningitis neu wenwyn gwaed
mynnwch gymorth meddygol ar unwaith.
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