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Fel prif elusen diabetes y DU, rydym yma i ofalu am 
bobl y mae diabetes yn effeithio arnynt, cysylltu â 
nhw, ac ymgyrchu drostynt – mae hyn yn cynnwys 
plant sydd â diabetes Math 1, fel na fydd eu cyflwr 
yn effeithio ar eu dysgu. Ond rydym yma hefyd i’ch 
cefnogi chi a’ch ysgol, a dyma pam rydym wedi 
datblygu’r pecyn hwn. 

Mae pedwar peth pwysig i’w cofio wrth sefydlu’r  
gofal cywir yn eich ysgol:  

•  Rhaid sefydlu polisi cyflyrau meddygol  (mae copi 
enghreifftiol o hyn yn eich pecyn).

•  Rhaid ysgrifennu  Cynllun Gofal Iechyd (IHP)  
unigol ar gyfer y plentyn. Mae templed ar gael yn 
www.diabetes.org.uk/schools

•  Rhaid trefnu hyfforddiant priodol ar gyfer staff  
yr ysgol.

•  Rhaid i’r rhieni, staff yr ysgol, a Nyrs Arbenigol 
Diabetes Pedriatig (PDSN) y plentyn weithio gyda’i 
gilydd i sicrhau bod y plentyn yn cael y gofal 
unigoledig y mae ei angen arno.

Doedd dim modd cynnwys popeth yn y lawrlwythiad 
hwn, felly mae gennym dipyn mwy o wybodaeth i chi a’ch 
cydweithwyr ar-lein yn www.diabetes.org.uk/schools. 
Gallwch archebu copi caled o’r pecyn hwn (sy’n 
cynnwys ychydig rhagor o bethau) yn rhad ac am  
ddim trwy fynd yno hefyd. 

 

Diben y pecyn yw sicrhau bod eich ysgol yn darparu’r gofal 
gorau posibl i blant â diabetes Math 1.

 Y TU MEWN MAE:

Gofalu am blant â diabetes Math 1  3 
yn yr ysgol
Mae’n rhoi’r wybodaeth sylfaenol i chi am yr hyn yw 
diabetes Math 1 a sut i ddelio ag ef yn yr ysgol.

Pa ofal i’w ddisgwyl 10
Manylion am y gofal y gall plant â diabetes 
ddisgwyl ei gael yn yr ysgol.

Mythau am ddiabetes 11
Mae hyn yn egluro’r mythau cyffredin am 
ddiabetes Math 1.

Polisi Cyflyrau Meddygol  13
Mae’n rhoi’r fframwaith hanfodol i bolisi cyflyrau 
meddygol eich ysgol.  

Siarad â rhieni 18
Mae’n rhoi awgrymiadau defnyddiol am siarad â 
rhieni am ddiabetes eu plentyn. 

Llyfr cofnodi diabetes 19
Mae’n cynnwys manylion y gofal dyddiol y mae 
plentyn wedi’i gael yn yr ysgol, a’r bwriad yw ei 
drosglwyddo rhwng yr ysgol a’r rhieni. 

Cerdyn diabetes 21
Wedi’i ddylunio i blentyn gario gydag ef yn yr 
ysgol. Mae’n nodi fod gan y plentyn ddiabetes a’r 
hyn y dylid ei wneud os oes gan y plentyn lefel 
glwcos y gwaed isel (hypoglycaemia).



GOFALU AM BLANT  
Â DIABETES MATH 1  
YN YR YSGOL

SUT I DDEFNYDDIO’R 
LLAWLYFR HWN
Rydym wedi creu’r llawlyfr hwn i’ch helpu i fynd i’r 
afael â darparu’r gofal iawn i blant â diabetes yn 
eich ysgol. Cadwch y llawlyfr wrth law er mwyn i 
chi allu cyfeirio ato yn ôl yr angen. Mae’r llawlyfr 
wedi’i rannu’n adrannau felly gallwch ddarganfod yr 
wybodaeth berthnasol yn rhwydd ac yn gyflym pan 
rydych ei hangen.  

Mae’n syniad da darllen trwy’r llyfr yn llawn i 
ddechrau fel eich bod yn gyfarwydd ag ef a’r 
wybodaeth y mae’n ei chynnwys.   

DECHRAU ARNI

MEDDYGINIAETH A PHROFI

BWYTA

GLWCOS UCHEL AC ISEL

BYWYD YN YR YSGOL

Mae hefyd rhai geiriau a chymalau allweddol y bydd 
angen i chi ymgyfarwyddo â nhw wrth ofalu am blentyn 
â diabetes Math 1. Rydym wedi cynnwys rhai o’r prif rai 
isod, sy’n cael eu crybwyll trwy’r llawlyfr hwn:

PDSN Nyrs Arbenigol Diabetes Pediatrig

IHP Cynllun Gofal Iechyd Unigol

MDI Chwistrelliadau Dyddiol Lluosog

CGM Monitor Glwcos Parhaus

Hypo Hypoglycemia

Hyper Hyperglycemia

Mae’n hanfodol y rheolir diabetes plant 

mor dda â phosibl – os na chaiff ei  

reoli’n dda, gall fod yn andwyol iawn  

i’w hiechyd hirdymor.

Ond yn y tymor byr gall eu haddysg ddioddef 

hefyd. Os na chaiff ei reoli’n dda, gall diabetes 

Math 1 olygu bod plentyn yn ei chael yn anodd 

canolbwyntio, cofio, prosesu, cynllunio a threfnu,  

a defnyddio sgiliau canfyddiadol. 

Os hoffech wybodaeth fwy manwl am unrhyw 

beth yn y llawlyfr hwn, ewch i 

www.diabetes.org.uk/schools
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DECHRAU ARNI
I ddechrau bydd angen i chi wybod ychydig rhagor am 
ddiabetes Math 1 a’r mathau o bethau y mae angen iddynt 
fod ar waith yn eich ysgol. 

I ofalu am blentyn â diabetes yn iawn yn eich 
ysgol, dylech gael:

• polisi cyflyrau meddygol
•  cynllun gofal iechyd unigol (IHP) ar gyfer  

pob plentyn
• hyfforddiant addas i’r staff
•  perthynas weithio rhwng y plentyn, ei rieni  

neu’i ofalwyr a’i nyrs arbenigol diabetes 
pediatrig (PDSN). 

Mae plant â diabetes Math 1 yr un fath â phlant eraill, 
ond bod ganddynt y cymhlethdod ychwanegol o 
orfod chwistrellu, profi gwaed a rheoli hypos, ac mae 
hyn yn gallu’u hachosi i deimlo’n wahanol i’w ffrindiau 
a’u cyfoedion.   

Er nad oes llawer o blant eisiau sefyll allan na chael 
eu trin yn wahanol, gallai fod adegau pan fydd angen 
help a chymorth ychwanegol arnynt. Felly dylid delio 
â sgyrsiau am eu diabetes yn ofalus. 

Mae hefyd yn bwysig cofio nad yw pob plentyn â 
diabetes Math 1 yr un fath. Bydd y ffordd y mae un 
plentyn yn rheoli’i ddiabetes yn wahanol i un arall. 
Felly bydd angen cyngor a hyfforddiant penodol 
arnoch chi, neu bwy bynnag sy’n gyfrifol am ofalu 
am blentyn â diabetes yn eich ysgol, o ran eu 
hanghenion unigol gan eu rhieni a’u nyrs arbenigol 
diabetes pediatrig. 

Dylai pob plentyn â diabetes Math 1 gael cynllun 
gofal iechyd unigol, y dylid ei ddatblygu yn dilyn 
cyfarfod â’r plentyn (os yw’n addas), ei rieni neu’i 
ofalwyr, ei nyrs arbenigol a staff perthnasol yr ysgol. 
Dylai’r cynllun hwn nodi anghenion gofal unigol y 
plentyn. I lawrlwytho enghraifft o gynllun gofal iechyd 
unigol ewch i www.diabetes.org.uk/schools

Beth yw diabetes Math 1?

Mae diabetes Math 1 yn datblygu pan na all eich 
pancreas gynhyrchu unrhyw inswlin i reoli lefelau 
glwcos y gwaed yn iawn, gan arwain at ormod o 
glwcos yn cronni.  

Mae arnom angen inswlin i helpu glwcos i fynd i 
mewn i gelloedd y corff, lle caiff ei ddefnyddio fel 
egni. Os na all glwcos fynd i’r celloedd a bod lefelau 
glwcos eich gwaed yn rhy uchel am rhy hir, gallwch 
fynd yn sâl iawn.

Mae diabetes Math 1 fel arfer yn datblygu cyn eich 
bod yn 40 oed, a dyma’r math mwyaf cyffredin o 
ddiabetes mewn plant a phobl ifanc. Dyma un o’r prif 
fathau o ddiabetes. Y math arall yw diabetes Math 2. 
Maent yn gyflyrau gwahanol, ond ar ôl i chi gael 
diagnosis ar gyfer unrhyw un ohonynt, bydd gennych 
y cyflwr am weddill eich bywyd.

Mae’r wybodaeth yn y llawlyfr hwn am blant â 
diabetes Math 1. 

4 T diabetes Math 1

Os ydych yn gweithio mewn ysgol, gallech fod mewn 
sefyllfa i sylwi ar arwyddion cynnar y gallai fod gan 
blentyn ddiabetes Math 1. Mae pedwar symptom 
cyffredin y gallwch gadw golwg amdanynt. Rydym yn 
eu galw’n 4 T diabetes Math 1...
• Tŷ bach
• Teimlo’n sychedig
• Teimlo’n flinedig 
• Teneuach

Os yw plentyn yn mynd i’r 
tŷ bach yn aml, nad yw’n 
gallu torri ei syched, ei fod 
yn fwy blinedig nag arfer 
neu ei fod yn colli pwysau, 
gallai fod yn arwydd fod 
ganddo ddiabetes Math 1. 
Peidiwch ag oedi – rhowch 
wybod i’r rhieni neu’r 
gofalwyr a chynghorwch 
nhw i fynd â’u plentyn i 
weld meddyg yn syth i 
gael prawf.
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COULD YOUR CHILD HAVE TYPE 1 DIABETES? 

If your child is going to the toilet a lot, has increased thirst, is more tired than usual or is losing weight, it could be a sign they have Type 1 diabetes. If not diagnosed early enough, Type 1 diabetes can be fatal. Don’t delay – if your  child is experiencing any of the 4 Ts, visit your doctor immediately for a test.www.diabetes.org.uk/The4Ts
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MEDDYGINIAETH A PHROFI
Ni all plant â diabetes Math 1 gynhyrchu unrhyw inswlin, 
sy’n golygu bod rhaid iddynt gymryd inswlin a gwirio lefelau 
glwcos y gwaed yn ystod y dydd.

Inswlin
Ni ellir llyncu inswlin fel meddyginiaeth. Mae angen  
un ai ei chwistrellu neu ei roi trwy bwmp. Bydd plant 
sy’n chwistrellu’u hinswlin fel arfer yn cymryd pedwar 
neu ragor o chwistrelliadau’r diwrnod (gelwir hyn  
yn Chwistrelliadau Dyddiol Lluosog neu MDI).  
Fodd bynnag, mae rhai yn ei gymryd ddwywaith  
y diwrnod yn unig.

Chwistrellu yn yr ysgol
Bydd angen i blant y mae arnynt angen chwistrellu yn 
yr ysgol ddod â’u hinswlin a’u hoffer chwistrellu. Yn y 
rhan fwyaf o achosion, yr offer bydd ‘pen’ inswlin yn 
hytrach na chwistrell. Gallai fod rhai plant yn dymuno cael 
preifatrwydd wrth chwistrellu, ond gallai fod eraill yn fodlon 
chwistrellu’n gyhoeddus. Dylid caniatáu’r ddwy sefyllfa. 
Efallai y bydd angen help ar rai plant i chwistrellu, yn 
enwedig os ydynt yn iau, newydd gael eu diagnosis 
neu fod ganddynt anawsterau dysgu. Gall eu rhieni, 
eu gofalwyr neu’u nyrs arbenigol egluro’r help y mae ei 
angen arnynt, dangos sut i ddefnyddio’r offer a dweud 
wrthych sut y dylid storio’r pen a’r inswlin. 

Chwistrelliadau Dyddiol Lluosog (MDI)
Gall chwistrelliadau dyddiol lluosog reoli lefelau glwcos 
y gwaed yn well na chwistrelliadau ddwywaith y dydd. 
Bellach mae’r rhan fwyaf o blant yn dechrau ar y 
chwistrelliadau hyn ar ôl cael diagnosis. Bydd angen 
chwistrellu â phob pryd bwyd i blant sy’n cymryd y 
chwistrelliadau hyn yn ogystal ag un amser gwely a/
neu yn y bore. Golyga hyn y bydd angen iddynt gael 
chwistrelliad amser cinio, ac efallai ar adegau gwahanol 
eraill o’r diwrnod ysgol hefyd.

Dau chwistrelliad y diwrnod
Mae plant sy’n cymryd dau chwistrelliad y diwrnod fel 
arfer yn eu cymryd amser brecwast ac amser swper, ac 
felly ni fydd angen iddynt fel rheol chwistrellu yn ystod y 
diwrnod ysgol. Mae hyn yn llai cyffredin y dyddiau hyn.

Pympiau inswlin
Mae pwmp inswlin yn darparu ychydig iawn o inswlin trwy’r 
amser trwy diwb hyblyg tenau. Caiff ei gysylltu â chaniwla 
a chaiff ei roi ychydig o dan y croen. Mae’r caniwla fel arfer 
yn aros yn ei le am 2–3 diwrnod felly ni ddylai fod angen ei 
newid yn yr ysgol oni bai y daw allan neu os yw’n blocio. 

Pympiau inswlin yn yr ysgol
Bydd angen i blant sy’n defnyddio pwmp inswlin roi 
inswlin ychwanegol trwy’r pwmp pan maent yn bwyta 
neu os yw lefelau glwcos eu gwaed yn uchel.  
Gellir gwneud hyn trwy wasgu ar gyfuniad o fotymau. 
Eto, efallai y bydd angen help ar blant i wneud hyn. Gall 
eu rhieni, eu gofalwyr neu’u nyrs arbenigol ddysgu staff 
yr ysgol sut i roi inswlin trwy’r pwmp a sut i ofalu am y 
pwmp yn yr ysgol.

Profi glwcos y gwaed
Bydd angen i ran fwyaf y plant â diabetes brofi 
lefelau glwcos eu gwaed yn rheolaidd, gan gynnwys 
yn yr ysgol. Mae profi glwcos y gwaed yn cynnwys 
rhoi pric ar y bys trwy ddefnyddio dyfais arbennig i 
gael diferyn bach o waed. Yna caiff y diferyn ei roi 
ar stribed profi sy’n cael ei ddarllen gan ddarllenydd 
glwcos y gwaed electronig bach. Mae prawf fel  
arfer yn cymryd ychydig o eiliadau.
Mae’n debygol y bydd angen prawf ar blentyn:
• cyn prydau
•  cyn, yn ystod a/neu ar ôlgweithgareddau 

corfforol
• os ydynt yn sâl
•  unrhyw bryd y mae’r plentyn neu staff yr ysgol 

yn teimlo fod lefel glwcos y gwaed yn rhy isel 
neu uchel.

Efallai y bydd angen help ar blant i brofi’u gwaed,  
yn enwedig os ydynt yn ifanc, newydd gael eu  
diagnosis neu fod ganddynt anawsterau dysgu.  
Gall eu rhieni, eu gofalwyr neu’u nyrs arbenigol 
egluro’r help y mae ei angen arnynt, dangos sut y 
defnyddir yr offer a pha mor aml y dylid profi  
glwcos y gwaed. 

Monitor Glwcos Parhaus (CGM)
Bydd rhai plant yn gwisgo monitor glwcos parhaus. 
Synhwyrydd bach ydyw sy’n parhau’n sownd iddynt 
24 awr y dydd, ac mae’n rhoi darlleniadau awtomatig 
a rheolaidd o’r glwcos yn y gwaed. Yn gyffredinol ni fydd 
angen profi lefel glwcos y gwaed y plant sy’n gwisgo’r 
monitor yn rheolaidd yn ystod oriau’r ysgol. Nid yw’r 
monitor ar gael i’r holl blant ond gellid eu defnyddio mewn 
amgylchiadau penodol. 
Bydd yr help a fydd ei angen ar blentyn wrth gymryd ei 
inswlin a monitro lefelau glwcos y gwaed yn cael ei egluro 
yn ei gynllun gofal iechyd unigol. 
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BWYTA
Ni waherddir unrhyw bwyd penodol oherwydd bod gan 
blentyn ddiabetes Math 1, ond gall dewisiadau bwyd 
a diod effeithio ar reolaeth diabetes plentyn.   

Bwyd
Dylai plant â diabetes ddilyn yr un diet a 
argymhellir ar gyfer pob plentyn – un sy’n isel o 
ran braster (ar gyfer plant hˆyn), halen a siwgr ac 
sy’n cynnwys pum dogn o ffrwythau a llysiau’r 
diwrnod. Ni waherddir dim bwyd, gan gynnwys 
losin a bwydydd siwgraidd. Ond nid yw gormod 
o losin a siocled yn dda i neb, felly dylent fod yn 
ddanteithion achlysurol yn hytrach na’n  
fyrbryd rheolaidd.
Ni argymhellir bwydydd diabetig gan eu bod yn  
dal yn effeithio ar lefelau glwcos y gwaed, gallant 
gael effaith rhyddhaol ac maent yn ddrud.

Cyfrif carbohydradau
Bydd pob plentyn sy’n defnyddio pwmp, a’r rhan 
fwyaf sy’n defnyddio chwistrelliadau dyddiol lluosog, 
yn cyfateb ei inswlin yn union i nifer y carbohydradau 
sydd yn y bwyd mae ar fin ei fwyta. Gelwir hyn yn 
cyfrif carbohydradau neu ‘carbs’. 
Efallai y bydd angen help ar rai plant i gyfrif 
carbohydradau, yn enwedig os ydynt yn ifanc, 
newydd gael diagnosis neu fod ganddynt 
anawsterau dysgu. Gall eu rhieni, eu gofalwyr  
neu eu deietegydd egluro’r help y mae ei angen 
arnynt, egluro yn union sut y mae’n gweithio a  
rhoi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i  
gyfrif carbohydradau. 

Byrbrydau
Gallai fod angen byrbrydau rhwng prydau ar blant 
sy’n cymryd inswlin ddwywaith y diwrnod a phlant 
iau (waeth bynnag sut y maent yn cymryd inswlin). 
Gallai fod angen bwyta byrbrydau yn ystod gwersi 
a bydd y byrbryd ei hun yn ddibynnol ar y plentyn 
unigol, ond gallai gynnwys:
• dogn o ffrwythau  
• pecyn bach unigol o ffrwythau wedi’u sychu
• bar grawnfwyd
• rôl neu frechdan fach
• bisgedi.

Efallai na fydd angen byrbrydau rhwng prydau ar 
blant hŷn sy’n cymryd inswlin gyda phrydau neu 
sydd ar bwmp. Bydd rhieni, gofalwyr neu nyrs 
arbenigol y plentyn yn rhoi gwybod i chi a oes angen 
byrbrydau a phryd, a’r byrbryd gorau i’w gymryd.

Amserau bwyta
Gall plant sy’n cymryd chwistrelliadau dyddiol lluosog 
neu sy’n defnyddio pwmp fod yn weddol hyblyg o 
ran eu hamseroedd bwyta. Ond os yw plentyn yn 
cymryd dau chwistrelliad o inswlin y diwrnod, efallai y 
bydd angen bwyta prydau a byrbrydau yn rheolaidd i 
helpu i gadw lefelau glwcos y gwaed yn sefydlog.
Mae’n bwysig gwybod a oes amserau penodol pan 
fo angen i’r plentyn fwyta a sicrhewch fod y plentyn 
yn cadw at yr amserau hynny, gan y gallai colli pryd 
neu oedi cyn cael pryd arwain at hypo (gweler yr 
adran glwcos uchel ac isel). 
Cyfeiriwch at gynllun gofal iechyd unigol y plentyn i 
gael gwybodaeth benodol ynghylch sut i reoli’i fwyd 
yn ystod y diwrnod ysgol.
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GLWCOS UCHEL AC ISEL

Hypoglycaemia (hypo)
Mae hypoglycemia’n digwydd pan fo lefelau 
glwcos y gwaed yn mynd yn rhy isel (is na 
4mmol/l). Mae’r rhan fwyaf o blant a theuluoedd  
yn ei alw’n ‘hypo’. Mae angen i chi fod yn 
ymwybodol bod plant â diabetes yn debygol o 
gael hypos o dro i dro a gallant ddod ymlaen yn 
gyflym iawn.
Weithiau nid oes rheswm amlwg, ond mae fel  
arfer yn digwydd oherwydd bod y plentyn:
•     wedi cael gormod o inswlin
•     ddim wedi cael digon o fwyd carbohydrad
•     wedi bod yn fwy actif na’r arfer.

Sut i sylwi ar hypo
Bydd y rhan fwyaf o blant yn dangos arwyddion 
hypo. Gall yr arwyddion hyn gynnwys: 
• ysgwyd
• chwysu
• chwant bwyd 
• blinder
• golwg yn pylu
• diffyg canolbwyntio 
• cur pen
• eisiau crio, teimlo’n annifyr neu’n bwdlyd 
• mynd yn welw.
Gall y symptomau fod yn wahanol ar gyfer pob 
plentyn a gall rhieni neu ofalwyr y plentyn ddweud 
wrthych beth yw arwyddion rhybudd penodol eu 
plentyn. Byddant hefyd wedi’u rhestru yng nghynllun 
gofal iechyd unigol y plentyn.

Trin hypo
Mae’n rhaid trin hypos yn gyflym.
Os na chânt eu trin, bydd lefel glwcos y gwaed 
yn parhau i ostwng a gallai’r plentyn fynd yn 
anymwybodol neu gael ffit. Bydd rhai plant yn 
gwybod pan maent ar fin cael hypo a gallant ei drin 
eu hunain, ond efallai y byddai angen help ar eraill, 
yn enwedig os ydynt yn ifanc, newydd gael diagnosis 
neu fod ganddynt anawsterau dysgu.
Ni ddylid gadael plentyn ar ei ben ei hun yn ystod 
hypo na gorfodi plentyn i fynd i nôl triniaeth ei hun. 
Mae’n rhaid dod â’r driniaeth adfer i’r plentyn.
Os caiff blentyn hypo, dyma’r camau i’w cymryd:

Os yw lefelau glwcos y gwaed plentyn yn rhy uchel neu 
isel yn yr ysgol, gallai ddechrau teimlo’n anhwylus. 
Mae rhai plant â diabetes yn absennol yn amlach nac 
eraill oherwydd eu cyflwr. Dyma rai o’r pethau i fod yn 
ymwybodol ohonynt ac i gadw llygad allan amdanynt.    

Gwirio lefel glwcos y gwaed y plentyn 
(pan fo’n bosibl).

Rhoi rhywbeth siwgraidd i’r plentyn ei 
fwyta neu’i yfed yn syth, rhywbeth tebyg 
i Lucozade, diod feddal braster llawn, 
tabledi glwcos neu sudd ffrwythau*.

Ar ôl 10–15 munud, dylech wirio lefel 
glwcos y gwaed eto. Os yw’r lefel yn 
parhau’n isel, dylech ailadrodd cam 2.

Gwiriwch lefel glwcos y gwaed eto 
mewn 20–30 munud arall i sicrhau bod 
y lefel wedi dychwelyd i lefel gyffredin.

Bydd angen byrbryd ar rai plant ar ôl 
trin hypo, megis ffrwyth, bisgedi, bar 
grawnfwyd, brechdan fach neu’r pryd 
nesaf os yw’n amser*. Bydd rhieni, 
gofalwyr neu nyrs arbenigol y plentyn yn 
rhoi gwybod i chi os oes angen byrbryd 
dilynol ar y plentyn.

1
2
3
4
5

*  Bydd y symiau’n dibynnu ar oedran y plentyn. Bydd rhieni, gofalwyr neu nyrs arbenigol y plentyn yn rhoi gwybod i chi faint y dylid ei roi. 
 Dylid hefyd egluro hyn yng nghynllun gofal iechyd unigol y plentyn. 7



Ar ôl i hypo gael ei drin a bod lefel glwcos y gwaed 
wedi dychwelyd i lefel gyffredin nid oes rheswm pam 
na all y plentyn barhau â beth bynnag yr oedd yn ei 
wneud. Fodd bynnag, gall gymryd hyd at 45 munud i 
blentyn ddod ato’i hun yn iawn.
Dylai plant gael mynediad rhwydd i’w triniaethau 
hypo a dylid caniatáu iddynt fwyta neu yfed 
pryd bynnag y mae angen iddynt, i atal neu drin 
hypo. Dylai holl staff yr ysgol fod yn ymwybodol o 
arwyddion hypo a’r hyn i’w wneud os byddai plentyn 
yn cael hypo. 

Anymwybyddiaeth
Pe byddai plentyn yn mynd yn anymwybodol, sy’n 
annhebygol, peidiwch â rhoi dim iddynt trwy’r geg. 
Rhowch nhw yn yr ystum adfer (gorwedd ar eu 
hochr gyda’r pen yn ôl). Ffoniwch am ambiwlans, 
dywedwch wrth y gweithredwr fod gan y plentyn 
ddiabetes Math 1 ac yna cysylltwch â’i rieni  
neu’i ofalwyr. 
Mae gan bob rhiant chwistrelliad brys o glwcagon 
(hormon sy’n codi lefelau glwcos y gwaed), y gellir  
ei rhoi os yw plentyn yn mynd yn anymwybodol,  
ac mewn rhai achosion bydd ar gael yn yr ysgol.  
Bydd rhieni, gofalwyr a nyrs arbenigol y plentyn yn 
cynghori ar a yw hyn yn angenrheidiol ac os felly, 
bydd y nyrs arbenigol yn darparu hyfforddiant.

Hyperglycaemia (hyper)
Mae hyperglycemia’n digwydd pan fo lefelau 
glwcos y gwaed yn rhy uchel. Mae’r rhan fwyaf o 
blant a theuluoedd yn ei alw’n ‘hyper’. Mae’r holl 
blant yn debygol o gael lefelau glwcos y gwaed 
uchel ar adegau a gallai ddigwydd oherwydd bod 
y plentyn:
•      wedi methu dos inswlin neu nad yw wedi 

cymryd digon o inswlin
•      wedi bwyta llawer o fwydydd siwgraidd neu 

startshlyd
•     wedi gor-drin hypo
•     dan straen
•     yn anhwylus
•     profi’r gwaed neu wrin am getonau. 

Trin hyper
Gan ddibynnu ar sut y mae plentyn yn cymryd ei 
inswlin, os yw lefel glwcos y gwaed yn uchel am 
gyfnod byr yn unig, efallai na fydd angen ei drin. Ond 
os yw lefel glwcos y gwaed wedi bod yn uchel ers 
tipyn, gallai’r driniaeth gynnwys:
• cymryd dos ychwanegol o inswlin
• yfed digon o hylifau heb siwgr
• profi’r gwaed neu’r wrin am getonau.
Bydd angen i blant ar bympiau drin lefelau uchel 
glwcos y gwaed yn gyflymach.
Bydd rhieni, gofalwyr neu nyrs arbenigol y plentyn yn 
gallu dweud wrthych pa driniaeth y mae ei  
angen a phryd.
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BYWYD YR YSGOL

Gweithgarwch corfforol
Ni ddylai diabetes stopio plant rhag mwynhau 
unrhyw fath o weithgareddau corfforol, na’u stopio 
rhag cael eu dewis i gynrychioli’ch ysgol mewn timau 
chwaraeon. Ond bydd angen i blant â diabetes 
gynllunio ar gyfer gweithgareddau corfforol, sy’n 
cynnwys gwirio lefelau glwcos y gwaed yn ofalus a 
sicrhau eu bod yn yfed digon o hylif. 
Mae pob math o ymarfer corff, megis nofio, pêl-
droed, rygbi, pêl-rwyd, hoci, rhedeg ac athletau i 
gyd yn defnyddio glwcos. Gall hyn olygu y gall lefel 
glwcos y gwaed fynd yn rhy isel a bydd y plentyn 
yn dioddef hypo (gweler yr adran glwcos uchel ac 
isel). Yn ogystal, os yw glwcos y gwaed yn uchel 
cyn gwneud ymarfer corff, gallai cymryd rhan mewn 
gweithgareddau corfforol achosi i’r lefel godi hyd yn 
oed yn uwch.
Mae’r ffordd y bydd plentyn yn paratoi ar gyfer 
gweithgaredd yn dibynnu ar:
• pryd y gwnaeth chwistrellu inswlin ddiwethaf
•  math y gweithgaredd corfforol y bydd yn  

ei wneud
•  amser y gweithgaredd a pha mor hir  

y bydd yn para
• pryd y bwytaodd ddiwethaf
• lefel glwcos ei waed.

Felly efallai y bydd angen iddo:
•  fwyta byrbryd cyn/yn ystod/ar ôl  

gweithgaredd corfforol
• diwygio’i ddos inswlin
• chwistrellu i fan penodol ar ei gorff.
Bydd rhieni, gofalwyr neu deietegydd y plentyn yn 
gallu dweud wrthych am y paratoadau penodol 
gofynnol, a bydd hyn hefyd yn cael ei gynnwys yng 
nghynllun gofal iechyd unigol y plentyn.

Day trips
Yn ddibynnol ar gynlluniau’r daith, efallai na fydd 
angen i chi wneud unrhyw addasiadau i drefn arferol 
plentyn yn yr ysgol. Mae’r pethau y dylid mynd gyda 
chi ar y daith yn cynnwys:
•  inswlin a phecyn chwistrellu, ar gyfer chwistrelliad 

amser cinio neu rag ofn y bydd unrhyw oedi y tu 
hwnt i’r amser chwistrellu arferol 

• pecyn profi gwaed
•  triniaethau hypo (gweler yr adran glwcos uchel  

ac isel)
• cyfarpar y pwmp (os yw’n addas)
•  bwyd neu fyrbrydau ychwanegol rhag ofn y  

bydd oedi
• rhifau cyswllt brys.
Bydd rhieni, gofalwyr neu nyrs arbenigol y plentyn yn 
gallu dweud wrthych am unrhyw addasiadau y gallai 
fod angen eu gwneud. 

Arosiadau dros nos
Wrth aros dros nos ar daith ysgol, bydd angen  
i blentyn sy’n cymryd chwistrelliadau fynd  
ag inswlin a phrofi lefelau glwcos y gwaed  
(a allai gynnwys profi yn ystod y nos), er na chaiff  
y rhain fel arfer eu cynnal yn yr ysgol.
Os na all y plentyn chwistrellu, rheoli’i bwmp neu 
brofi lefelau glwcos y gwaed ei hun, bydd angen  
i aelod hyfforddedig o staff ei wneud.
Dylai staff yr ysgol gyfarfod â rhieni, gofalwyr  
a nyrs arbenigol y plentyn ymhell cyn y daith 
i drafod pa help sy’n ofynnol a phwy fydd yn 
cynorthwyo’r plentyn.

Arholiadau
Mae angen cynllunio i reoli diabetes plentyn yn ystod 
arholiad ymlaen llaw. Bydd angen i’r plentyn fynd â’i 
fonitor glwcos y gwaed a’i driniaeth hypo i mewn i’r 
arholiad a gallai fod angen amser ychwanegol arno i 
orffen yr arholiad. 
Siaradwch â’r plentyn, ei rieni a’i nyrs arbenigol a 
chyfeiriwch at gynllun gofal iechyd unigol y plentyn i 
weld math yr help ychwanegol y mae ei angen.  

Ni ddylai diabetes stopio plentyn rhag bod yn rhan o bob 
agwedd ar fywyd yr ysgol. Er hyn mae nifer o bethau i’w 
hystyried i sicrhau y caiff yr un addysg a chyfleoedd â 
gweddill y dosbarth. 
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Mae Diabetes UK yn credu bod pob plentyn â diabetes Math 1  
yn haeddu cael yr un addysg â’i gyfoedion.  
Mae hyn yn golygu: 

Ni ddylid eithrio unrhyw blentyn â diabetes  
Math 1 o unrhyw ran o’r cwricwlwm ysgol. 

 Dylai pob plentyn â diabetes Math 1 gael 
mynediad i weithgareddau allgyrsiol, gan 
gynnwys aros dros nos a theithiau tramor. 

Dylai ysgolion, awdurdodau lleol a 
gwasanaethau iechyd gydweithio i sicrhau eu 
bod yn bodloni anghenion plant â diabetes 
Math 1. 

Dylai timau diabetes pediatrig ddarparu 
hyfforddiant a chymorth i ysgolion, er mwyn i 
staff yr ysgol gael y sgiliau a’r hyder y mae eu 
hangen arnynt i ofalu am blentyn â diabetes 
Math 1. 

Ni ddylid dibynnu ar unrhyw riant i ddod i’r ysgol 
i drin diabetes eu plentyn. 

Dylai pob plentyn â diabetes Math 1 gael 
chwistrellu inswlin, yn gyhoeddus neu’n breifat, 
yn ddibynnol ar ei ddymuniadau.

Dylai pob ysgol gael polisi ‘cyflyrau meddygol yn 
yr ysgol’ sy’n cael ei ddiweddaru’n flynyddol. 

Dylai pob plentyn â diabetes Math 1 gael 
Cynllun Gofal Iechyd Unigol, sy’n dangos union 
fanylion ei anghenion a phwy fydd yn ei helpu. 

Dylai rhieni ddarparu gwybodaeth ddiweddar 
am anghenion eu plentyn a’r holl gyfarpar y mae 
eu hangen i reoli diabetes yn yr ysgol. 

Peidio â thybio bod gan bob plentyn â diabetes 
Math 1 yr un anghenion.

Dylai holl staff yr ysgol wybod beth i’w wneud 
os oes achos brys a dylai ddim llai na dau 
unigolyn gael hyfforddiant ar sut i ofalu am 
blentyn â diabetes Math 1. Dylid cydlynu 
absenoldebau staff fel bod un unigolyn 
hyfforddedig yn yr ysgol bob amser. 

Dylai ysgolion a rhieni gytuno ar ddull  
cyfathrebu clir. 

Ni ddylid byth gadael plant â diabetes Math 1 
ar eu pennau eu hunain pan maent yn dioddef 
hypo ac ni ddylid eu hatal rhag bwyta neu yfed i 
atal neu drin hypo. 

Ni ddylid byth atal plant â diabetes Math 1 rhag 
profi gwaed neu gymryd inswlin a dylent allu 
gofalu am eu hoffer eu hunain. 

Pan fo gan blant â diabetes Math 1 arholiadau, 
dylid cynnwys cynlluniau penodol yng Nghynllun 
Gofal Iechyd Unigol y flwyddyn honno a dylid 
cytuno arno rhwng yr ysgol, y plentyn a’i rieni. 

Ni ddylid anfon plant â diabetes Math 1 adref yn 
aml na’u cosbi am absenoldeb gwael pan fo’r 
absenoldeb yn ymwneud â’u diabetes. 

Dylid gwrando ar bob plentyn â diabetes Math 1 
a dylid ystyried ei farn.

PA OFAL I’W DDISGWYL 
YN YR YSGOL
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MAE PLANT YN CAEL 
DIABETES MATH 1 GAN EU 
BOD YN BWYTA GORMOD 
O LOSIN

Nid ydym yn hollol si ŵr beth sy’n achosi diabetes 
Math 1 a pham fod rhai plant yn ei gael ond nid 
eraill. Ond rydym yn gwybod nad yw’n rhywbeth 
y gallwch ei atal – ac nid yw’n bendant yn ddim 
i’w wneud â bwyta losin (nac unrhyw fwydydd 
siwgraidd eraill). 

MAE PLANT YN CAEL 
DIABETES MATH 1 GAN EU 
BOD DROS BWYSAU NEU 
YR OEDDENT YN ARFER 
BOD DROS BWYSAU

Nid yw plant yn cael diabetes Math 1 gan eu bod dros 
bwysau neu yr oeddent yn arfer bod dros bwysau. 
Nid oes gan ddiabetes Math 1 ddim i’w wneud â 
phwysau na ffordd o fyw. Mae bod dros bwysau’n 
rhoi pobl mewn perygl uwch o gael diabetes Math 2, 
sy’n brin mewn plant.  

MAE DIABETES MATH 1 
YR UN PETH Â DIABETES 
MATH 2

Maent yn ddau gyflwr gwahanol. Nid yw pobl â 
diabetes Math 1 yn cynhyrchu unrhyw inswlin, felly’r 

unig ffordd o drin hyn yw â chwistrelliadau neu bwmp 
inswlin. Mae fel arfer yn datblygu cyn eich bod yn 40 
oed, a dyma’r math mwyaf cyffredin o ddiabetes  
mewn plant.
Nid yw pobl â diabetes Math 2 yn cynhyrchu digon 
o inswlin neu nid yw eu hinswlin yn gweithio’n iawn. 
Gellir ei drin trwy gyfuniad o fwyta diet cytbwys, 
cadw’n heini a meddyginiaeth, a allai gynnwys inswlin. 
Mae fel arfer yn digwydd yn hwyrach mewn bywyd ac 
mae’n llawer mwy cyffredin mewn oedolion. 

NI ALL PLANT Â DIABETES 
FWYTA LOSIN

Dylai plant â diabetes ddilyn yr un diet a argymhellir 
ar gyfer pob plentyn – un sy’n isel o ran braster (ar 
gyfer plant hŷn), halen a siwgr ac sy’n cynnwys pum 
dogn o ffrwythau a llysiau y dydd. Nid oes dim bwyd 
na ddylech eu bwyta, gan gynnwys losin a bwydydd 
siwgraidd eraill. Ond nid yw gormod o losin a 
siocled yn dda i neb, felly dylent fod yn ddanteithion 
achlysurol ac nid yn fyrbryd rheolaidd.

BYDD PLANT YN TYFU 
ALLAN O DDIABETES  
MATH 1

Nid oes gwellhad ar gyfer diabetes. Unwaith y caiff 
plentyn ddiagnosis fod ganddo ddiabetes Math 1, 
bydd ganddo ddiabetes am weddill ei fywyd. Ond 
mae modd ei reoli’n llwyddiannus trwy gymryd 
inswlin, bwyta diet cytbwys iach a chadw’n heini ac 
yn actif. 

 
 

Mae pobl yn dweud llawer o bethau gwahanol am 
ddiabetes Math 1 – ond nid yw popeth yn wir. 
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MAE PLANT Â DIABETES 
MATH 1 YN MYND YN 
‘UCHEL’ OHERWYDD 
EU BOD WEDI GWNEUD 
RHYWBETH O’I LE

Mae diabetes Math 1 mewn plant yn 
anrhagweladwy ac yn anodd ei reoli. Mae llawer o 
bethau’n effeithio ar lefelau glwcos y gwaed, megis 
tyfu, glasoed, straen a salwch. Yn aml bydd rheswm 
amlwg pam fod gan blentyn lefel glwcos y gwaed 
uchel neu isel ond weithiau mae’n digwydd ac ni  
ellir ei stopio. 

MAE GAN BLANT 
SY’N DEFNYDDIO PWMP 
INSWLIN MATH MWY 
DIFRIFOL O DDIABETES

Mae pob math o ddiabetes yn ddifrifol. Mae pwmp 
inswlin yn ffordd arall o reoli diabetes Math 1. Mae 
plant sy’n defnyddio pwmp yn gwneud hynny gan 
fod eu meddyg yn teimlo mai dyma’r ffordd orau o 
reoli’u diabetes. 

DYLAI PLANT Â DIABETES 
MATH 1 FWYTA BWYDYDD 
DIABETIG ARBENNIG

Nid oes budd i blant â diabetes o fwydydd sydd 
wedi’u labelu â ‘diabetig’ neu ‘addas i bobl â 
diabetes’. Maent yn aml yn ddrud, yn uchel mewn 
braster a chalorïau a gallant barhau i achosi i lefelau 
glwcos y gwaed godi. Gallant hefyd achosi sgil 
effeithiau megis dolur rhydd. 

NI ALL PLANT Â DIABETES 
MATH 1 GYMRYD RHAN 
MEWN CHWARAEON

Gall plant â diabetes Math 1 barhau i gymryd rhan 
mewn chwaraeon. Yr unig beth sy’n wahanol yw y  
gallai fod angen iddynt gynllunio ymlaen llaw trwy wirio 
lefel glwcos y gwaed, addasu’u dos inswlin neu fwyta 
byrbryd cyn a/neu ar ôl cymryd rhan. Efallai hefyd 
y bydd angen profi’u lefel glwcos y gwaed cyn, yn 
ystod ac/neu ar ôl chwarae.
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POLISI CYFLYRAU MEDDYGOL  
ENGHREIFFTIOL

DATGANIAD POLISI

Mae’r ysgol yn gymuned gynhwysfawr sy’n croesawu ac 
yn cefnogi disgyblion â chyflyrau meddygol.

Mae’r ysgol yn darparu’r un cyfleoedd i ddisgyblion â 
chyflyrau meddygol ag i’r disgyblion eraill yn yr ysgol.

Byddwn yn helpu i sicrhau y gallant:
• fod yn iach

• cadw’n ddiogel

• mwynhau a chyflawni

• gwneud cyfraniad cadarnhaol

•  cyflawni lles economaidd ar ôl iddynt adael  
yr ysgol.

Mae’r ysgol yn sicrhau bod yr holl staff yn deall eu 
dyletswydd gofal i blant a phobl ifanc pe byddai 
achos brys. 

Mae’r holl staff yn teimlo’n hyderus eu bod yn 
gwybod beth i’w wneud mewn achos brys.

Mae’r ysgol hon yn deall bod cyflyrau meddygol 
penodol yn ddifrifol a gallant beryglu bywyd, yn 
enwedig os cânt eu rheoli’n wael neu’u camddeall.

Mae’r ysgol hon yn deall pwysigrwydd 
meddyginiaeth a chymryd gofal yn ôl cyfarwyddyd 
gweithwyr iechyd proffesiynol a rhieni.

Mae’r holl staff yn deall y cyflyrau iechyd sy’n 
effeithio ar ddisgyblion yn yr ysgol hon. Mae staff yn 
cael hyfforddiant ar yr effaith y gall cyflyrau meddygol 
eu cael ar ddisgyblion. 

Aelod staff penodol yr ysgol sy’n gyfrifol am y polisi 
cyflyrau meddygol hwn a’i weithredu yw:
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DATGANIAD POLISI

Mae’r fframwaith polisi’n disgrifio’r meini prawf hanfodol 
ar gyfer sut y gall yr ysgol fodloni anghenion plant a phobl 
ifanc â chyflyrau meddygol hirdymor gan gynnwys diabetes.

Mae’r ysgol hon yn gymuned gynhwysfawr 
sy’n cefnogi ac yn croesawu disgyblion â 
chyflyrau meddygol.
•  Mae’r ysgol hon yn croesawu ac yn cefnogi 

plant â chyflyrau meddygol. Mae’n rhoi’r un 
cyfleoedd a mynediad i weithgareddau (yn yr 
ysgol a’r tu allan i’r ysgol) i blant â chyflyrau 
meddygol â phlant eraill. Ni fydd yr un plentyn 
yn cael ei wrthod neu’i atal rhag cael lle yn yr 
ysgol hon oherwydd nad oes trefniadau o ran 
ei gyflwr meddygol wedi’i wneud.

•  Bydd yr ysgol hon yn gwrando ar farn 
disgyblion a rhieni. 

•  Mae disgyblion a rhieni’n teimlo’n hyderus yn 
y gofal maent yn ei dderbyn gan yr ysgol hon 
a’r lefel o ofal sy’n bodloni’u hanghenion. 

•  Mae staff yn deall cyflyrau meddygol disgyblion 
yn yr ysgol hon ac y gallant fod yn ddifrifol, 
effeithio’n andwyol ar ansawdd bywyd 
plentyn ac effeithio ar eu gallu i ddysgu.

•  Mae’r holl staff yn deall eu dyletswydd gofal 
i blant a phobl ifanc ac maent yn gwybod 
beth i’w wneud os oes achos brys. 

•  Mae’r ysgol gyfan a’r gymuned iechyd leol yn 
deall ac yn cefnogi’r polisi cyflyrau meddygol. 

•  Mae’r ysgol hon yn deall na fydd gan yr holl 
blant a chanddynt yr un cyflwr meddygol yr 
un anghenion. 

•  Mae’r ysgol yn cydnabod bod dyletswyddau 
yn y Ddeddf Plant a Theuluoedd (Lloegr 
yn unig), y Ddeddf Cydraddoldeb (Cymru, 
Lloegr a’r Alban) a’r Ddeddf Gwahaniaethu 
ar sail Anabledd (Gogledd Iwerddon yn unig) 
yn ymwneud â phlant anabl neu blant â 
chyflyrau meddygol yn ddisgwylgar.

Caiff polisi cyflyrau meddygol yr ysgol 
hon ei lunio mewn ymgynghoriad ag 
amrywiaeth eang o randdeiliaid allweddol 
lleol yn yr ysgol ac ym maes iechyd.
•  Dylai rhanddeiliaid gynnwys disgyblion, 

rhieni, nyrs yr ysgol, staff yr ysgol, 
llywodraethwyr, cyflogwr yr ysgol a 
gwasanaethau iechyd lleol perthnasol. 

Cefnogir y polisi cyflyrau meddygol gan 
gynllun cyfathrebu clir i staff, rhieni* a 
rhanddeiliaid allweddol eraill i sicrhau y 
caiff ei weithredu’n llawn.
•  Rhoddir gwybod i ddisgyblion, rhieni, staff 

gofal iechyd lleol perthnasol a rhanddeiliaid 
allanol eraill am y polisi cyflyrau meddygol 
trwy sianeli cyfathrebu clir, a chânt eu 
hatgoffa am hyn.

Mae’r holl staff yn deall, ac maent wedi’u 
hyfforddi i ddelio ag achos brys sy’n 
cynnwys plant â chyflyrau meddygol yn  
yr ysgol hon.
•  Mae holl staff yr ysgol, gan gynnwys 

staff dros dro neu athrawon cyflenwi, yn 
ymwybodol o’r cyflyrau meddygol yn yr ysgol 
hon ac maent yn deall eu dyletswydd gofal i 
ddisgyblion mewn achos brys. 

•  Mae’r holl staff yn cael hyfforddiant yn yr hyn 
i’w wneud mewn achos brys a chaiff hwn ei 
loywi ddim llai nag unwaith  
y flwyddyn. 

•  Mae gan yr holl blant â chyflwr meddygol yn 
yr ysgol hon gynllun gofal iechyd unigol sy’n 
egluro pa help y mae ei angen arnynt mewn 
achos brys. Bydd y cynllun yn mynd gyda’r 
disgybl os oes angen iddo fynd i’r ysbyty. 
Ceisir caniatâd rhieni a’i gofnodi yn y cynllun 
ar gyfer rhannu’r cynllun mewn lleoliadau 
gofal brys. 

1 2

3

4
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Mae’r holl staff yn deall ac maent wedi cael 
hyfforddiant ar weithdrefnau achosion brys 
cyffredinol yr ysgol.
•  Mae’r holl staff, gan gynnwys staff dros 

dro neu staff cyflenwi, yn gwybod beth i’w 
wneud mewn achos brys ac maent yn cael 
diweddariadau o leiaf bob blwyddyn. 

•  Os oes angen i ddisgybl fynd i’r ysbyty, bydd 
aelod o staff (yn ddelfrydol un sy’n gyfarwydd 
i’r disgybl) yn aros gyda’r disgybl tan i riant 
gyrraedd, neu fynd gyda phlentyn sydd wedi 
mynd i’r ysbyty mewn ambiwlans. Ni fyddant 
yn mynd â disgyblion i’r ysbyty yn eu ceir  
eu hunain. 

Mae gan yr ysgol hon ganllawiau clir ar 
ddarparu gofal a chymorth a gweinyddu 
meddyginiaeth yn yr ysgol.
•  Mae’r ysgol hon yn deall pwysigrwydd 

meddyginiaeth yn cael ei chymryd a’r gofal 
a geir fel y nodir yng nghynllun gofal iechyd 
unigol y disgybl. 

•  Bydd yr ysgol hon yn sicrhau bod sawl aelod 
o staff yn cael hyfforddiant i weinyddu’r 
feddyginiaeth ac yn bodloni anghenion 
gofal plentyn unigol. Mae hyn yn cynnwys 
hebryngwyr ar gyfer cludiant ysgol yn ôl 
yr angen. Bydd yr ysgol hon yn sicrhau 
bod digon o staff ar gael i fodloni unrhyw 
absenoldebau, trosiant staff ac achlysuron 
annisgwyl. Mae corff llywodraethu’r ysgol 
hon wedi sicrhau bod lefel yswiriant ac 
yswiriant atebolrwydd addas ar waith.

•  Ni fydd yr ysgol hon yn rhoi meddyginiaeth 
(presgripsiwn neu heb bresgripsiwn) i blentyn 
o dan 16 oed heb ganiatâd ysgrifenedig gan 
riant ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig, 
a gwneir pob ymdrech i annog y disgybl i roi 
gwybod i’w rieni, gan barchu’i gyfrinachedd. 

•  Wrth roi meddyginiaeth, er enghraifft 
lladdwyr poen, bydd yr ysgol hon yn gwirio 
beth yw’r dos mwyaf a phryd y rhoddwyd y 
dos diwethaf. Rhoddir gwybod i rieni. Ni fydd 
yr ysgol hon yn rhoi asprin i ddisgybl o dan 
16 oed oni bai ei fod wedi’i roi  
gan feddyg. 

•  Bydd yr ysgol hon yn sicrhau bod aelod 
hyfforddedig o staff ar gael i fynd gyda’r 
disgybl â chyflwr meddygol ar ymweliadau ar 
y safle ac oddi ar y safle, gan gynnwys aros 
dros nos.

•  Mae rhieni disgyblion yr ysgol hon yn deall 
y dylent roi gwybod i’r ysgol yn syth os yw 
anghenion eu plentyn yn newid. 

•  Os yw disgybl yn camddefnyddio’i 
feddyginiaeth, neu feddyginiaeth rhywun arall, 
rhoddir gwybod i’w rieni cyn gynted â phosibl 
a dilynir gweithdrefnau disgyblu’r ysgol.

Mae gan yr ysgol hon ganllawiau clir 
ynghylch storio meddyginiaeth ac offer yn 
yr ysgol.
•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau bod yr holl staff 

yn deall beth sy’n cael ei ystyried yn achos 
brys ar gyfer plentyn unigol ac mae’n sicrhau 
bod meddyginiaeth/offer brys ar gael yn 
rhwydd pryd bynnag fo’r plentyn yn yr ysgol 
ac ar weithgareddau oddi ar y safle, ac nad 
ydynt wedi’u rhoi dan glo. Gallai disgyblion 
gario’u meddyginiaeth frys â nhw os ydynt 
yn dymuno/bod hyn yn addas.

•  Gallai disgyblion gario’u meddyginiaeth/offer 
eu hunain, neu dylent wybod yn union le i 
gael gafael arnynt.

•  Gall disgyblion gario cyffuriau a reolir os 
ydynt yn gymwys, fel arall bydd yr ysgol 
hon yn cadw cyffuriau a reolir yn ddiogel 
ond yn hygyrch, a dim ond staff penodol 
fydd â mynediad. Gall staff yn yr ysgol hon 
weinyddu cyffur a reolir i ddisgybl ar ôl iddynt 
gael hyfforddiant arbenigol. 

•  Bydd yr ysgol hon yn sicrhau y caiff yr 
holl feddyginiaeth ei storio’n ddiogel a 
bod disgyblion â chyflyrau meddygol yn 
gwybod lle y cânt eu cadw bob amser a bod 
ganddynt fynediad unionsyth atynt. 

•  Bydd yr ysgol hon yn cadw meddyginiaeth 
sydd o fewn dyddiad ac sydd wedi’i labelu 
yn ei chynhwysydd gwreiddiol lle bo’n bosibl, 
yn unol â’i chyfarwyddiadau. Yr eithriad i hyn 
yw inswlin, er bod angen iddo fod mewn 
dyddiad, caiff fel arfer ei gyflenwi mewn 
chwistrellydd inswlin neu bwmp inswlin. 

•  Gofynnir i rieni gasglu’r holl feddyginiaethau/
offer ar ddiwedd y tymor ysgol, ac i roi 
meddyginiaeth newydd mewn dyddiad ar 
ddechrau bob tymor. 

5
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Mae gan yr ysgol hon ganllawiau clir am 
gadw cofnodion.
•  Gofynnir i rieni’r ysgol hon a oes gan eu plentyn 

unrhyw gyflwr meddygol ar y ffurflen gofrestru. 

•  Mae’r ysgol hon yn defnyddio cynllun gofal 
iechyd unigol i gofnodi’r cymorth sydd ei 
angen ar ddisgybl unigol sy’n ymwneud â’i 
gyflwr meddygol. Datblygir y cynllun hwn ar  
y cyd rhwng y disgybl (lle bo’n addas), y 
rhiant, staff yr ysgol, nyrs arbenigol (lle bo’n 
addas) a’r gwasanaethau gofal  
iechyd perthnasol. 

•  Mae gan yr ysgol hon gofrestr ganolog o 
gynlluniau gofal iechyd unigol ac mae gan 
aelod penodol o staff gyfrifoldeb dros y 
gofrestr hon. 

•  Caiff cynlluniau gofal iechyd unigol eu 
hadolygu’n rheolaidd, ddim llai nag unwaith 
y flwyddyn neu bryd bynnag fo anghenion y 
disgybl yn newid.

•  Bydd gan y disgybl (lle bo’n addas),  
y rhieni, nyrs arbenigol (lle bo’n addas)  
a’r gwasanaethau gofal

•  iechyd perthnasol gopi o’r cynllun gofal iechyd 
unigol. Bydd staff eraill yr ysgol yn ymwybodol 
ohono a bydd ganddynt fynediad at gynllun y 
disgyblion sydd yn eu gofal. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau y diogelir 
cyfrinachedd y disgybl. 

•  Mae’r ysgol hon yn ceisio caniatâd gan rieni 
cyn rhannu unrhyw wybodaeth feddygol ag 
unrhyw barti arall.  

•  Mae’r ysgol hon yn cyfarfod â’r disgybl (lle 
bo’n addas), y rhieni, nyrs arbenigol (lle 
bo’n briodol) a’r gwasanaethau gofal iechyd 
perthnasol cyn unrhyw ymweliad dros nos 
neu ymweliad dydd hir i drafod a chynllunio 
ar gyfer unrhyw ofynion gofal ychwanegol 
y gallai fod eu hangen. Cofnodir hyn yng 
nghynllun gofal iechyd unigol y disgybl sy’n 
mynd gydag ef ar yr ymweliad. 

•  Mae’r ysgol hon yn cadw cofnod manwl 
gywir o’r holl feddyginiaeth a weinyddir, gan 
gynnwys y dos, yr amser, y dyddiad a’r staff 
sy’n goruchwylio. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau bod yr holl staff 
sy’n darparu cymorth i ddisgybl yn cael 
hyfforddiant addas a chymorth parhaus, i 
sicrhau bod ganddynt yr hyder i ddarparu’r 
cymorth angenrheidiol a’u bod yn cyflawni’r 
gofynion a nodwyd yng nghynllun gofal 

iechyd unigol y disgybl. Dylid darparu hyn 
gan y nyrs arbenigol/nyrs yr ysgol/gweithiwr 
iechyd proffesiynol arall a chanddynt y 
cymwysterau priodol/a/neu’r rhiant. Bydd y 
nyrs arbenigol/nyrs yr ysgol/gweithiwr iechyd 
proffesiynol arall yn cadarnhau’u gallu ac 
mae’r ysgol hon yn cadw cofnod diweddar 
o’r holl hyfforddiant a gyflawnir a chan bwy.

Mae’r ysgol hon yn sicrhau bod amgylchedd 
yr ysgol gyfan yn gynhwysol ac yn ffafriol 
i ddisgyblion â chyflyrau meddygol. Mae 
hyn yn cynnwys yr amgylchedd ffisegol yn 
ogystal â chymdeithasol, a gweithgareddau 
chwaraeon ac addysgol.
•  Mae’r ysgol hon yn ymrwymo i ddarparu 

amgylchedd ffisegol sy’n hygyrch i 
ddisgyblion â chyflyrau meddygol ac yr 
ymgynghorir â disgyblion am hyn i sicrhau 
hygyrchedd.Mae’r ysgol hon hefyd yn 
ymrwymo i ddarparu amgylchedd ffisegol 
hygyrch ar gyfer gweithgareddau y tu allan  
i’r ysgol. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau bod anghenion 
disgyblion â chyflyrau meddygol yn cael 
eu hystyried yn ddigonol i sicrhau y cânt 
eu cynnwys mewn gweithgareddau 
strwythuredig ac anstrwythuredig, 
gweithgareddau ymestynnol yr ysgol ac 
ymweliadau preswyl. 

•  Mae’r holl staff yn ymwybodol o’r problemau 
cymdeithasol posibl y gallai disgyblion 
â chyflyrau meddygol eu profi ac maent 
yn defnyddio’r wybodaeth hon, ochr yn 
ochr â pholisi bwlio’r ysgol, i helpu i atal 
a delio ag unrhyw broblemau. Maent yn 
defnyddio cyfleoedd megis gwersi ABCh 
a gwyddoniaeth i godi ymwybyddiaeth 
o gyflyrau meddygol i helpu i hyrwyddo 
amgylchedd cadarnhaol. 

•  Mae’r ysgol hon yn deall pwysigrwydd bod 
yr holl ddisgyblion yn cymryd rhan mewn 
gweithgareddau corfforol a bod yr holl staff 
perthnasol yn gwneud addasiadau addas i 
sesiynau gweithgareddau corfforol i sicrhau 
eu bod yn hygyrch i’r holl ddisgyblion. Mae 
hyn yn cynnwys clybiau y tu allan i’r ysgol a 
chwaraeon tîm. 

•  Mae’r ysgol hon yn deall bod yr holl staff 
perthnasol yn ymwybodol na ddylid gorfodi 
disgyblion i gymryd rhan mewn. 

8
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•  gweithgareddau os ydynt yn anhwylus. 
Dylent hefyd fod yn ymwybodol o 
ddisgyblion sydd wedi derbyn cyngor i 
osgoi/cymryd rhagofalon arbennig yn ystod 
gweithgareddau, a’r sbardunau posibl i 
gyflwr meddygol disgybl wrth ymarfer corff  
a sut i’w lleihau. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau bod gan 
ddisgyblion y feddyginiaeth/offer/bwyd addas 
gyda nhw yn ystod gweithgareddau corfforol. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau y gall disgyblion 
â chyflyrau meddygol gymryd rhan lawn ym 
mhob agwedd ar y cwricwlwm a mwynhau’r 
un cyfleoedd yn yr ysgol ag unrhyw blentyn 
arall, ac y darperir addasiadau addas a  
chymorth ychwanegol. 

•  Mae holl staff yr ysgol yn deall y gallai 
absenoldebau rheolaidd, neu symptomau 
megis canolbwyntio cyfyngedig a blinder 
aml fod oherwydd cyflwr meddygol disgybl. 
Ni fydd yr ysgol hon yn cosbi disgyblion am 
eu presenoldeb os yw eu habsenoldeb yn 
ymwneud â’u cyflwr meddygol. 

•  Bydd yr ysgol hon yn cyfeirio disgyblion 
â chyflyrau meddygol sy’n ei chael yn 
anodd cadw i fyny o ran eu haddysg at 
y cydlynydd AAA/cydlynydd anghenion 
dysgu ychwanegol/Cynghorydd Anghenion 
Addysgol Arbennig a fydd yn cysylltu â’r 
disgybl (lle bo’n briodol), y rhieni a gweithiwr 
gofal iechyd proffesiynol y disgybl. 

•  Mae disgyblion yr ysgol hon yn dysgu beth 
i’w wneud mewn achos brys. 

•  Mae’r ysgol hon yn sicrhau y cynhelir asesiad 
risg cyn unrhyw ymweliad y tu allan i’r ysgol, 
gan gynnwys profiad gwaith a lleoliadau 
addysgol. Ystyrir anghenion disgyblion â 
chyflyrau meddygol yn ystod y broses hon a 
rhoddir cynlluniau ar waith ar gyfer unrhyw 
feddyginiaeth, offer neu gymorth ychwanegol 
a allai fod yn ofynnol. 

Mae’r ysgol hon yn ymwybodol o’r 
sbardunau cyffredin a all waethygu cyflyrau 
meddygol cyffredin neu a all arwain at 
achos brys. Mae’r ysgol wrthi’n gweithio 
tuag at leihau neu waredu’r risgiau iechyd 
a diogelwch hyn ac mae wedi ysgrifennu 
canllaw ar gyfer lleihau sbardunau penodol 
i gefnogi hyn.
•  Mae’r ysgol hon wedi ymrwymo i nodi 

a lleihau sbardunau yn yr ysgol ac ar 
ymweliadau y tu allan i’r ysgol. 

•  Mae staff yr ysgol wedi cael eu hyfforddi 
ac wedi cael gwybodaeth ysgrifenedig ar 
gyflyrau meddygol sy’n cynnwys osgoi/lleihau 
amlygiad at sbardunau cyffredin. Mae gan yr 
ysgol restr o’r sbardunau ar gyfer disgyblion 
â chyflyrau meddygol yn yr ysgol hon, mae 
ganddi ganllaw sbardunau ac mae wrthi’n 
gweithio tuag at leihau/gwaredu’r risgiau 
iechyd a diogelwch hyn. 

•  Mae’r cynllun gofal iechyd unigol yn rhoi 
manylion sbardunau disgybl unigol ac 
mae’n rhoi manylion sut i sicrhau bod y 
disgyblion yn parhau’n ddiogel trwy gydol 
y diwrnod ysgol ac ar weithgareddau y tu 
allan i’r ysgol. Cynhelir asesiadau risg ar 
yr holl weithgareddau y tu allan i’r ysgol, 
gan ystyried anghenion y disgyblion ag 
anghenion meddygol. 

•  Mae’r ysgol hon yn adolygu pob achos brys 
a digwyddiad meddygol i weld sut y gallant 
fod wedi’u hosgoi, ac mae’n newid polisi’r 
ysgol yn unol â’r adolygiadau hyn.

Mae pob aelod o’r gymuned iechyd a 
chymuned yr ysgol yn ymwybodol o’u rolau 
a’u cyfrifoldebau o ran cynnal a rhoi ar 
waith polisi cyflyrau meddygol effeithiol.
•  Mae’r ysgol hon yn gweithio mewn 

partneriaeth gyda’r holl bartïon perthnasol 
gan gynnwys y disgybl (lle bo’n briodol), y 
rhieni, corff llywodraethu’r ysgol, holl staff yr 
ysgol, cyflogwyr a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol i sicrhau y caiff y polisi  
ei gynllunio, ei roi ar waith a’i gynnal  
yn llwyddiannus. 

•  Gallwch weld rolau a chyfrifoldebau’r  
holl bartïon perthnasol yma  
www.diabetes.org.uk/schools 

Caiff y polisi cyflyrau meddygol ei adolygu, 
ei werthuso a’i ddiweddaru’n rheolaidd. 
Cynhyrchir diweddariadau  
bob blwyddyn.
•  Wrth werthuso’r polisi, mae’r ysgol hon 

yn ceisio adborth gan rhanddeiliaid 
allweddol gan gynnwys disgyblion, rhieni, 
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yr 
ysgol, nyrsys arbenigol a gweithwyr 
gofal iechyd perthnasol eraill, staff yr 
ysgol, gwasanaethau gofal brys lleol, 
llywodraethwyr a chyflogwr yr ysgol. Mae 
barn disgyblion â chyflyrau meddygol yn 
ganolog i’r broses werthuso.

10
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SIARAD Â RHIENI

Mae diabetes pob plentyn yn wahanol ac mae’r math 
o gymorth a lefel yr help sydd ar gael yn amrywio o 
blentyn i blentyn. Dyna pam y mae’n bwysig siarad â 
rhieni’r plentyn cyn gynted â phosibl. Byddant yn gallu 
esbonio’r gofal y mae ei angen ar eu plentyn yn ystod 
ei gyfnod yn yr ysgol. 

Profiad blaenorol
Efallai bod plant eisoes yn eich ysgol â diabetes 
Math 1 neu fod gennych brofiad blaenorol o roi 
cymorth i blentyn â Math 1. Fodd bynnag, peidiwch 
â chymharu’r plentyn â phlentyn arall na thybio bod 
profiad blaenorol yn berthnasol i’r plentyn unigol yr 
ydych yn ymdrin ag ef yn awr.

Wrth gwrs, efallai eich bod am dawelu meddyliau’r 
rhieni wrth sôn am eich dealltwriaeth o’r cyflwr a 
rhoi hyder iddynt y bydd eu plentyn yn cael gofal da. 
Mae rhoi sylwadau cyffredinol am eich dealltwriaeth 
flaenorol yn gallu cyfleu hyn. 

Cyfarfod â theulu
Pan fyddwch yn cyfarfod â theulu mae’n bwysig 
cofio am y gofid y gallai’r teulu fod yn ei deimlo.  
Os yw plentyn newydd gael diagnosis, mae’n 
debygol y bydd y rhieni’n ceisio ymdopi â’r cyflwr  
ac o bosibl yn pryderu am y modd y gallant 
gynnwys rheoli diabetes yn eu bywydau bob dydd 
gan gynnwys mynd i’r ysgol. 

Yn yr un modd, gall rhieni plentyn â diabetes ers 
cyfnod hir, ond sydd er enghraifft yn symud i ysgol 
newydd, fod yn bryderus. Mae symud ysgol yn gallu 
bod yn gyfnod pryderus i rieni a phlant, yn enwedig 
os nad yw’r plentyn yn gallu gofalu am ei ddiabetes 
ei hun. 

Efallai fod rhai rhieni wedi cael profiadau negyddol 
o ran dull ysgol flaenorol o gynnwys eu plentyn neu 
wedi clywed am brofiadau gwael gan rieni eraill. 
Gallai hyn olygu eu bod yn nerfus iawn y gallai 
rhywbeth tebyg ddigwydd eto. Ar y llaw arall, os yw 
rhieni wedi cael profiadau da iawn, efallai y byddant 
yn pryderu a fydd gofal tebyg yn cael ei ddarparu 
yn yr ysgol newydd. Bydd eich sicrwydd a’ch 
cefnogaeth yn ystod y cam hwn yn amhrisiadwy ac 
yn helpu i hyrwyddo perthynas gadarnhaol ac agored  
â’r teulu dan sylw. 

Y sgwrs
Mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o ganlyniad 
i’ch profiadau blaenorol yn ymdrin â rhieni sy’n 
pryderu am eu plentyn, bod dulliau rhai rhieni tuag 
at drafodaethau yn gwbl groes i’w cymeriad. Gall 
pryder gael ei gyfleu fel rhwystredigaeth, gan arwain 
at ddagrau neu ymddygiad ymosodol ymddangosol. 

Mae’n anodd peidio dehongli hwn fel ymateb i’ch 
sgwrs, yn hytrach nag amlygiad o sefyllfa’r rhieni nad 
yw’n gysylltiedig o gwbl â’r cyfarfod. Bydd rhieni’n 
awyddus i sicrhau eu bod yn cael eu clywed a’u deall. 
Gall rhoi’r amser i gael eglurder a chadarnhau eich 
dealltwriaeth o’r sefyllfa helpu i dawelu eu meddyliau.

Mae’n bosibl y bydd rhai ceisiadau gan rieni yr ydych 
yn pryderu amdanynt. Ceisiwch fod yn agored â’r 
rhieni am eich pryderon eich hun. Yn y mwyafrif o 
achosion bydd trafodaeth bellach yn eich helpu i 
ddeall y cais yn well a’r hyn mae’n ei olygu, er mwyn 
dod i gytundeb. Gall sgwrs agored ac onest helpu i 
atal dryswch a chamddealltwriaeth yn y dyfodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon 
am reoli diabetes Math 1 yn yr ysgol, cysylltwch  
â Llinell Gymorth Diabetes UK  ar  
0345 123 2399* Dydd Llun i ddydd Gwener,  
9yb – 7yp, neu anfonwch e-bost  
info@diabetes.org.uk

Pan fydd plentyn â diabetes Math 1 yn ymuno â’ch ysgol 
neu newydd gael diagnosis, mae’n bwysig trefnu cyfarfod 
â rhieni neu ofalwr y plentyn cyn gynted â phosibl.  

*Gellir recordio galwadau at ddibenion ansawdd a hyfforddiant. 18



COFNODLYFR
DIABETES

MANYLION PERSONOL

Dylai’r manylion ar 

y dudalen hon gael 

eu llenwi gan rieni’r 

plentyn a/neu’r 
nyrs arbenigol.  

Os oes rhaid i chi chwistrellu inswlin neu ddarllen 
lefelau glwcos y gwaed plentyn â diabetes Math 1 yn 
eich ysgol, defnyddiwch y cofnodlyfr hwn i gofnodi’r 
canlyniadau. Yna gall y plentyn fynd â’r cofnodlyfr 
gartref er mwyn i’w rieni neu’i ofalwr wybod beth  
sydd wedi digwydd yn ystod ei ddiwrnod  
yn yr ysgol. 
I gael rhagor o gopïau o’r cofnodlyfr hwn, ewch i 
www.diabetes.org.uk/schools
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Enw

Dosbarth

Math yr inswlin

Cymhareb inswlin i garbohydradau

Dos/dosiau cywiro  

Enw’r rhiant

Rhifau cyswllt rhieni 

Cyswllt allweddol yn yr ysgol
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Cymryd chwistrelliad inswlin
Defnyddio pwmp inswlin

MAE GENNYF DDIABETES 
MATH 1 AC RWY’N: 

Torrwch ar hyd y llinell. 
Sicrhewch fod oedolyn  
wrth law pan fo plentyn  
yn defnyddio siswrn.

Os rwy’n cael hypo:

  gwiriwch y lefel glwcos yn fy ngwaed,  
os yw’n bosib...............................................        
rhowch  i mi fwyta’n syth
  peidiwch â’m gadael ar fy mhen fy hun na 
 fy anfon i ffwrdd i gael triniaeth
   gwiriwch fy nghynllun gofal iechyd am   
weithredu pellach.

Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (215199) ac yn yr Alban (SCO39136) 
© Diabetes UK 2014 0235F.

 bwyta neu yfed i atal neu drin hypo  
(lefel glwcos y gwaed isel)

gwirio fy lefelau glwcos yn y gwaed
 chwistrelliad inswlin neu addasu  
fy mhwmp
 diod a/neu ddefnyddio’r tŷ bach.

Pan fo angen, rwy’n cael: 

Fy symptomau hypo yw:

Plygwch yma.

Gludiwch at ei gilydd a’i gadw.
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CERDYN DIABETES
Diben y pecyn yw sicrhau bod eich plentyn yn cael y gofal 
y mae ei angen arno yn yr ysgol fel nad yw diabetes yn 
effeithio ar ei ddysg. 



Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (215199) ac yn yr Alban (SCO39136) © Diabetes UK 2016 0235F.

gael rhagor o wybodaeth am ofalu am blentyn â diabetes Math 1  
yn yr ysgol, ewch i www.diabetes.org.uk/schools  

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am ddiabetes gallwch ffonio Llinell 
Ofal Diabetes UK ar 0345 123 2399* ddydd Llun – ddydd Gwener 
9yb–7yp neu anfonwch e-bost careline@diabetes.org.uk

*Gellir recordio galwadau at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.


