
o bethau yr hoffwn i fod wedi eu 
gwybod am fyw gyda diabetes



Diolch am archebu’r llyfr hwn. Yr hyn sydd 
gennych yn eich dwylo yw casgliad o’r 
awgrymiadau mwyaf defnyddiol ar gyfer byw 
gyda diabetes wedi’i ysgrifennu gan y bobl sy’n 
gwybod orau – pobl â diabetes a’u teuluoedd.

Pan wnaethom ofyn am eich awgrymiadau ynglŷn â 
bwyta allan, gwneud ymarfer corff , mynd ar wyliau a 
llwyth o sefyllfaoedd eraill, byddem wedi bod yn fodlon ar 
ychydig gannoedd o awgrymiadau. Cawsom dros 1,100.

Diolch yn fawr i chi am wneud yr ymdrech i anfon 
awgrymiadau atom ac mae’n fl in gennyf os na chafodd 
eich awgrym chi ei gynnwys yn y llyfr. Cawsom gymaint 
o awgrymiadau – ac weithiau’r un rhai gan lawer o bobl – 
sy’n dangos pa mor ddefnyddiol yw’r awgrymiadau hyn.

Fel Prif Weithredwr Diabetes UK, mae dod â phobl sydd 
â phob math o brofi ad o diabetes at ei gilydd i rannu 
eu gwybodaeth gydag eraill wedi bod yn fendigedig. 
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen y llyfr hwn 
cymaint ag y gwnaethom fwynhau ei lunio.

 

Diolch yn fawr.

Chris Askew, Prif Weithredwr, Diabetes UK

Wedi’i ysgrifennu 
gan bobl sy’n byw gyda 
diabetes ar gyfer pobl 

sy’n byw gyda diabetes.



Cyflwr yw diabetes sy’n golygu nad yw’r corff naill ai’n 
cynhyrchu unrhyw inswlin o gwbl, nad yw’n cynhyrchu 
digon o inswlin neu nad yw’r inswlin a gaiff ei gynhyrchu 
yn gweithio’n iawn. Gan fod inswlin yn helpu’r corff i 
ddefnyddio glwcos yn y gwaed i roi egni i chi, gall peidio 
â chael digon o inswlin eich gwneud yn sâl iawn. Er bod 
diabetes yn gyflwr difrifol, gall y driniaeth iawn eich helpu i 
fyw bywyd llawn a hapus.

Gyda diabetes Math 1 nid yw eich corff yn gallu cynhyrchu 
inswlin. Mae’n effeithio ar oddeutu 300,000 o bobl yn y DU. Fel 
arfer caiff ei ddiagnosio yn ystod plentyndod neu yn ystod bywyd 
oedolyn cynnar a, hyd yma, ni wyddom beth sy’n ei achosi.

Mae diabetes Math 2 fel arfer yn datblygu yn hwyrach mewn 
bywyd, ar ôl 40 oed. Gall hanes teuluol, ethnigrwydd neu ffordd o 
fyw gael dylanwad ar ddatblygu’r cyflwr hwn. Ar hyn o bryd mae 
gan dros 3 miliwn o bobl yn y DU Fath 2. 

Mae diabetes yn ystod beichiogrwydd yn datblygu pan na 
fydd corff menyw yn gallu cynhyrchu digon o inswlin i ymateb i 
alwadau ychwanegol beichiogrwydd.

Mae mathau eraill o diabetes yn bodoli hefyd, megis ‘Maturity 
Onset Diabetes of the Young’ (MODY). Gallwch gael rhagor o 
wybodaeth am bob math o diabetes yn www.diabetes.org.uk

 

Cyflwyniad byr (iawn)  
i diabetes 



Mae diabetes yn unigryw i bawb y mae’n effeithio arnynt,  
ac rydym oll yn rheoli’r cyflwr mewn ffyrdd gwahanol.  
Mae’r awgrymiadau yn y llyfr hwn yn berthnasol i bobl  
sydd â phob math o diabetes, ac er mwyn eich helpu i 
adnabod y rhai a allai fod yn fwyaf defnyddiol i chi, rydym 
wedi cynnwys yr eiconau hyn lle y bo’n berthnasol.

 Awgrymiadau i rieni

 Awgrymiadau ar gyfer meddyginiaeth

 Awgrymiadau ar gyfer beichiogrwydd

 Awgrymiadau i ddefnyddwyr inswlin

Canllaw i eiconau Cynnwys 

Bwyd ac Ymarfer Corff

Teithio a Gyrru

Rhyw a Chydberthnasau

Gweithio ac Astudio

Bywyd a Byw

Gwasanaethau Defnyddiol



Bwyd Ymarfer Corff

Gwyddom ei bod yn bwysig bwyta’n 
iach a gwneud ymarfer corff gyda 
diabetes ond mae’n haws dweud na 
gwneud yn hyn o beth. 

Felly mae pob un o’r awgrymiadau hyn 
yn cynnig help gwirioneddol, megis 
sut i fwynhau diod yn ddiogel gyda 
diabetes, sut i wneud ymarfer corff heb 
fynd i’r gampfa a sut i fwyta allan heb y 
drafferth arferol. 
Bon appétit.



Prynwch glorian ddigidol dda i bwyso eich  
carbohydradau – bydd mesuriadau mwy cywir  
yn golygu y gallwch gael y swm cywir o inswlin a,  
gobeithio, llai o hypos1 a hypers2.  
Nicola, 36, o Redditch, y gwnaeth ei phwmp inswlin  
newid ei bywyd.

Dwi ddim yn hoff o’r gampfa! Yr hyn sydd orau gen i yw 
mynd am dro am 30 munud gyda fy ngŵr ar ôl swper. 
Gan eich bod yn siarad, nid ydych yn sylweddoli pa mor 
bell rydych wedi cerdded ac rydych yn gwneud ymarfer 
corff da heb sylweddoli.
Urmila, 50, o Slough.

Os ydych yn debyg i fi ac mae’n rhaid i chi gael siocled, 
prynwch far sy’n cynnwys swm uchel o goco, torrwch y 
bar yn sgwariau a’u storio yn yr oergell neu’r rhewgell. Yna 
pan fyddwch chi wir angen peth, ewch i nôl sgwâr. Gan ei 
fod yn oer bydd yn cymryd hirach i doddi yn eich ceg.
Noel, 61, o Belfast, a gafodd ei ddiagnosio â diabetes Math 2 
13 blynedd yn ôl.

Mae blodfresych a chennin wedi’u stwnsio gydag  
ychydig o fenyn yn ddewis amgen i datws stwnsh  
am ei fod yn cynnwys llai o garbohydradau. Mae’n  
edrych yr un peth ac mae’n blasu’n wych ar bei! 
Sarah, 23, o Lundain, a gafodd ei diagnosio â Math 1 yn  
Chwefror 2015.

Yr her byrbryd: rhowch gymaint o fwydydd ar eich plât 
sy’n gwneud cyfanswm o 10 gram o garbohydradau. 
Gwnaethom greu’r gêm hon i helpu fy merch i ganfod 
faint o garbohydradau sydd mewn bwydydd gwahanol. 
Mae hyn wedi ei helpu i edrych ar garbohydradau 
mewn bwydydd mewn ffordd hwylus a gall y teulu cyfan 
gymryd rhan hefyd. 
Joanne, 46, o Clacton-on-Sea, y cafodd ei merch ei diagnosio pan 
oedd yn bum mlwydd oed.

Os ydych yn mynd allan am swper gyda theulu neu 
ffrindiau sydd â diabetes, mae’n ddefnyddiol dewis 
bwyty lle gallant gael cipolwg cyflym ar y fwydlen ar-
lein ymlaen llaw. A cheisiwch ddewis rhywle sy’n rhoi 
opsiynau i bawb – os ydynt yn ceisio osgoi gormod o 
garbohydradau, peidiwch â mynd i fwyty sy’n cynnig 
pitsa yn unig!
Y cyflwynwyd teledu Phillip Schofield y mae gan ei frawd a’i fam 
diabetes Math 1.

Gellir gwneud ymarfer corff yn rhywbeth rheolaidd drwy 
gerdded y ci – ond gwnewch yn siŵr fod y math o gi 
yn un sy’n caniatáu i chi gerdded yn gymharol gyflym a 
phell – ni fydd ci bach iawn yn gwneud y tro!
Geoff, 79, o Lerpwl, sy’n rheoli ei diabetes drwy ymarfer  
corff a deiet.
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Os ydych yn mwynhau pobi, ond am leihau faint o 
siwgr rydych yn ei ddefnyddio, ceisiwch ddefnyddio 
ffrwythau ffres neu wedi’u sychu, fel bananas neu 
resins, i ychwanegu blas melys heb y siwgr ychwanegol.
Si King, un hanner o’r Hairy Bikers, y mae gan ei wraig a’i fab 
diabetes. Mae hefyd yn dda iawn at goginio gan feddwl am 
garbohydradau, ‘carb-conscious cooking’.

Ceisiwch osgoi diodydd ysgafn o bympiau. Yn aml 
dwi wedi cael diod llawn siwgr mewn camgymeriad. 
Dewiswch ddiodydd potel er mwyn i chi allu gweld y 
label a sicrhau nad yw’n cynnwys siwgr. 
Claire, 44, o Lincoln.

Doeddwn i byth wedi sylweddoli cymaint mae ymarfer 
corff yn fy helpu i ofalu am fy diabetes a dileu’r 
ymdeimlad negyddol. Ymunais â champfa a nawr dwi’n 
mynd ddwywaith yr wythnos ar fy mhen fy hun ac mae’n 
fy helpu i deimlo’n wych.
Pete, 62, o Havant, sy’n mynd i’r gampfa er mwyn lleddfu straen.

Profwch lefelau’r glwcos yn eich gwaed cyn golchi  
eich dannedd yn y nos rhag ofn y bydd angen byrbryd 
cyn gwely arnoch.
Leslie, 66, o Hemel Hempstead, a gafodd ei ddiagnosio  
â Math 1 yn 2013. 

Pan fyddwch yn rhewi pryd rydych wedi’i baratoi, 
ysgrifennwch y cynnwys carbohydrad ar y bag 
neu gynhwysydd.
Dywed Sue, 61, o Taunton, fod diabetes yn ymddangos yn 
gymhleth ar y dechrau ond ei fod bellach yn rhan o fywyd.

Anogwch eich plentyn i wneud ymarfer corff a chwaraeon 
a gadael i’w broses o reoli ei diabetes gyd-fynd â hynny. 
Drwy gynllunio a chymryd gofal mae unrhyw beth yn 
bosibl – mae fy merch yn aml yn teithio’r byd ar ei phen ei 
hun er bod ganddi diabetes Math 1. 
Suzanne o Essex.

Peidiwch â bod ofn chwistrellu wrth y bwrdd pan 
fyddwch yn bwyta allan. Mae gen i ffrindiau sy’n mynd 
i’r tŷ bach i chwistrellu er mwyn i neb eu gweld, er ei 
fod yn fudr. Does dim ots beth mae pobl yn ei feddwl  
a gallai hyd yn oed helpu i godi ymwybyddiaeth.  
Kathryn, 34, o St Ives, sydd â Math 1 ac sy’n fam i ddau  
blentyn bach.

Dewiswch ymarfer corff sy’n addas i chi – rhywbeth 
rydych yn ei fwynhau. Dwi wrth fy modd yn nofio, dyma 
pryd dwi’n cael llonyddwch a thawelwch.
Carol, 59, o Henffordd, yr oedd gan ei rhieni diabetes hefyd.
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Pan fyddwch yn yfed siorts fel rym a Coke, cofiwch 
holi bob amser a yw’r cymysgwr yn un deiet neu’n 
llawn siwgr. Gall yr alcohol guddio blas melys 
cymysgwr llawn siwgr, felly gallech fod yn codi 
lefelau’r siwgr yn eich gwaed yn ddiarwybod i chi.
Nigel, 59, o Dursley, sy’n dweud bod patrwm llym wedi sefydlogi 
lefelau’r siwgr yn ei waed. 

Gofynnwch am gael eich atgyfeirio at ddeietegydd 
– maent yn amhrisiadwy o ran eich helpu i wneud y 
dewisiadau cywir am eich deiet, gan helpu i osgoi 
problemau yn hwyrach mewn bywyd.
Lynne, 62, o Lundain, sy’n dweud bod cael cymorth gan 
ddeietegydd wedi bod yn help mawr i’w hwyres. 

Gall bwydydd braster isel fel iogwrt weithiau gynnwys 
mwy o siwgr, felly edrychwch ar y cynhwysion ar y 
label bob amser.
Margaret, 71, o Reading, a gafodd ei diagnosio â Math  
2 y llynedd.

Ceisiwch baratoi a choginio popeth eich hunan o 
gynhwysion ffres. Drwy wneud hyn byddwch yn 
gwybod yn union beth rydych yn ei fwyta.
Keith, 70, o Lundain, a gafodd ei ddiagnosio â Math 2 dair 
blynedd yn ôl. 
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Pan fyddwch yn gwneud ymarfer corff, profwch cyn, 
yn ystod (os yn bosibl) ac ar ôl. Edrychwch ar sut 
mae ymarfer corff yn effeithio ar eich lefelau er mwyn 
eich helpu i addasu eich dull rheoli ar gyfer y tro 
nesaf. Cofiwch pryd y gwnaethoch fwyta a chwistrellu 
ddiwethaf a bydd hyn yn cael effaith ar ba mor gyflym 
y gall lefelau’r glwcos yn eich gwaed newid.

Dewiswch fyrbrydau fel bricyll sych i helpu i gynnal 
lefelau’r glwcos yn eich gwaed yn ystod ymarfer corff 
a chadwch ddigon o hylifau wrth law.

Bydd rhai mathau o ymarfer corff yn gostwng lefelau’r 
glwcos yn eich gwaed, a bydd rhai eraill yn ei godi. 
Dyma pam mae mor bwysig eich bod yn profi!  
Chris Pennell, chwaraewr rygbi i Worcester Warriors a Lloegr 
sy’n dweud bod cael diabetes wedi rhoi her iddo ac wedi ei 
wneud yn berson cryfach ac yn well chwaraewr yn y pen draw.

Nid yw cael diabetes yn golygu bod yn rhaid i 
chi roi’r gorau i yfed yn gyfangwbl3. Fe ddewch 
o hyd at ddiodydd nad ydynt yn effeithio ar eich 
lefelau siwgr yn ormodol – gwin yw fy un i :-) Ond 
mae seidr a chwrw yn codi fy lefelau siwgr yn 
uchel iawn! Gwnewch yn siŵr eich bod yn profi 
lefelau’r siwgr yn eich gwaed pan fyddwch yn yfed 
a gallwch gael hwyl o hyd. Hefyd, cofiwch fonitro 
eich lefelau siwgr y diwrnod wedyn!
Sarah, 30, o Fryste, a gafodd ei diagnosio yn ystod ei hail 
flwyddyn yn y brifysgol.
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Er mwyn osgoi lefelau siwgr uchel pan fyddwch 
yn bwyta carbohydradau fel pasta, coginiwch 
hwy yn gyntaf wedyn naill ai rhowch y bwyd 
yn yr oergell am awr neu ei rewi. Yna ail-
gynheswch a bwytewch – bydd y lefelau siwgr 
uchel yn llawer is.
Tahir, 53, o Bradford, sydd wedi bod â Math 2 ac yn 
ddibynnol ar inswlin ers 24 blynedd. Mae’n dweud ei fod 
yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd ac yn mwynhau 
nofio yn arbennig.



GyrruTeithio 

Dywedodd Becca, sydd â Math 1, 
wrthym yn ddiweddar “peidiwch 
byth â gwrthod cyfle i gael 
antur am y rheswm eich bod yn 
ddiabetig”. Ni ddylai byw gyda 
diabetes eich rhwystro byth, p’un 
a ydych yn picio i lawr y stryd 
neu’n teithio o amgylch y byd.

Gall yr awgrymiadau yn yr adran 
hon eich helpu i gynllunio ar gyfer 
gwyliau, delio ag argyfyngau i 
ffwrdd o gartref a hyd yn oed eich 
helpu i adnabod y gair ‘carbohydrad’ 
mewn 10 iaith.



Pan fyddwch yn dysgu gyrru, dywedwch wrth eich 
hyfforddwr fod gennych diabetes ac efallai y bydd 
yn rhaid i chi stopio os byddwch yn cael hypo – a 
sicrhewch fod gennych rywbeth wrth law bob amser  
i godi lefelau’r siwgr yn eich gwaed os bydd angen.
Ben, 18, o Birkenhead, a gafodd ei ddiagnosio  
â Math 1 ar ôl i’w fam sylwi ei fod yn mynd i’r toiled  
yn afreolaidd. 

Mae bocsys brechdanau yn ddelfrydol ar gyfer storio 
‘pens’ inswlin, peiriannau glwcos, tabledi a hanfodion 
diabetes eraill. Gallwch gael rhai sy’n cynnwys adrannau 
gwahanol fel bod popeth sydd ei angen arnoch mewn  
un lle a’i fod yn ddigon cludadwy i chi allu ei gadw  
yn eich bag.  
Ian, 35, o Nuneaton, a gafodd ei ddiagnosio â Math 2  
yn ddiweddar.

Cadwch restr o gysylltiadau mewn argyfwng, 
manylion yn dweud ble rydych yn cadw eich 
meddyginiaeth a faint i’w gymryd ar ddarn o bapur 
neu ar eich ffôn i’w gadw gyda chi. 
Katie, 30, o Gaerefrog, y mae gan ei ffrind gorau Fath 1.

Peidiwch byth â chymryd y risg, sicrhewch  
fod gennych yswiriant teithio a’i fod yn  
cwmpasu eich diabetes – holwch os nad  
ydych yn siŵr.
Iain, o Cumbria, sydd â Math 2.
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Mae pawb yn ein teulu uniongyrchol yn cario 
nodwyddau ac offer hypo gyda hwy. Maent yn ein 
car, yn ein bagiau, ym mhobman! Rydym wedi cael 
ambell achos, ar ddiwrnodau allan fel teulu, pan nad 
oedd yr offer gennym, ond dim mwyach.   
Deborah, 48, o Gaerfaddon, sy’n dweud bod diagnosis ei mab 
wedi newid ei fywyd ef, a’u bywyd hwy, yn llwyr.

Os ydych yn cael hypo wrth yrru ar y draffordd, 
mae hawl gennych stopio ar y llain galed oherwydd 
fe’i hystyrir yn argyfwng. Gwnewch hynny, a 
dilynwch reolau profi a thrin hyd nes eich bod 
yn ddiogel i barhau i yrru. 
Evie, 67, o Bromsgrove, a gafodd ei diagnosio â  
Math 2 yn 2007.

Os ydych yn colli teimlad yn eich traed, efallai na 
fyddwch yn teimlo’r tywod poeth yn llosgi pan 
fyddwch ar y traeth. Gwisgwch rywbeth ar eich traed 
bob amser. Dim ond unwaith y byddwch yn gwneud 
y camgymeriad hwn cofiwch!
John, o Swydd Henffordd, sydd â Math 2.

Os ydych yn mynd i rywle poeth, cadwch eich 
inswlin mewn bag sy’n cynnwys cyfrwng oeri, fel 
pecyn Frio.  
Sheila, 67, o Pickering, sydd wedi bod â Math 2 ers dros 
20 mlynedd.
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Edrychwch am y gair lleol am ‘carbohydrad’ 
cyn i chi deithio – bydd hyn yn eich helpu 
i ddarllen y labeli bwyd yn gywir. Glucide 
yn Ffrengig a Węglowodany ym Mhwyleg, 
er enghraifft.

Mark, 54, o Beckenham, sydd â Math 1, ac yr oedd 
gan ei fam Fath 2 a chollodd y teimlad yn ei choesau. 
Mae’n gwybod pa mor bwysig yw cadw rheolaeth  
ar ei diabetes.

Dyma ychydig yn fwy:

Ffrangeg = glucide

Pwyleg = węglowodany

Sbaeneg = carbohidrato

Eidaleg = carboidrato

Portiwgaleg = carboidrato

Prif  
Awgrym 
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Tsieinëeg =   
(taan3 seoi2 faa3 hap6 mat6) 

Japaneeg =                 (Tansuikabutsu)

Tyrceg = karbonhidrat

Groeg = υδατάνθρακας (ydatánthrakes)

Croateg = ugljikohidrat



Sicrhewch eich bod yn cael nodyn gan feddyg/
tystysgrif feddygol cyn i chi fynd ar eich gwyliau, a 
phan fyddwch yn cyrraedd y maes awyr, dywedwch 
wrth bobl ymlaen llaw fod gennych feddyginiaeth yn 
eich bag er mwyn arbed amser a thrafferth. 
Roberta, 68, o Henffordd, sydd wedi byw â’r cyflwr ers 
23 blynedd.

Os ydych yn teithio pellteroedd hir ac yn croesi sawl 
parth amser, cynlluniwch ymlaen llaw a meddyliwch 
pryd rydych yn debygol o fod yn bwyta, er mwyn i chi 
allu addasu eich meddyginiaeth yn briodol. Cadwch 
rywbeth addas i’w fwyta gyda chi bob amser.  
Jane, sydd â Math 2. 

Ffoniwch y cwmni awyrennau bob amser –  
mae rhai ohonynt yn caniatáu i chi ddod â bagiau 
llaw ychwanegol am ddim ar gyfer cyflenwadau 
diabetes. 
Nicky, 41, o Southport, y mae ei merch 13 oed wedi  
bod â Math 1 ers saith blynedd.

Os ydych yn mynd ar wyliau meddwol, peidiwch  
ag anghofio gosod eich larwm i’ch atgoffa i gymryd  
inswlin sy’n para’n hir. Mae’n hawdd ymgolli yn yr  
hwyl ac anghofio.  
Kate, 23, sydd â Math 1.

Os oes unrhyw newidiadau yn eich cyflwr a allai effeithio 
ar eich gallu i yrru, gadewch i’r DVLA wybod. Peidiwch 
ag anghofio, gallai rhai cymhlethdodau diabetes eich 
gwneud yn gymwys i gael lwfans Motability felly mae  
bob amser yn werth holi os yw eich cyflwr yn newid.
Mary, 67, o Wrecsam, sydd wedi cael cymhlethdodau ond  
sy’n ffit ac iach heddiw.

Gwasgarwch eich meddyginiaeth a’ch offer  
ar draws yr holl bobl sy’n teithio gyda chi  
– wedyn byddwch yn ddiogel hyd yn oed  
os caiff unrhyw fagiau eu colli neu eu hoedi. 
Shona, 60, o Weymouth, a ddiagnosodd ei gŵr pan oedd yn 
gweithio fel Ymarferydd Nyrsio.

Os ydych mewn gŵyl, gall gymryd hydoedd i symud 
drwy’r dyrfa felly cadwch ddigon o gyflenwadau diabetes 
gyda chi mewn bag bach. Mae hefyd yn werth hurio 
locer ar gyfer cadw cyflenwadau diabetes ychwanegol 
os ydych yn mynd am y penwythnos. 
Adele, 19, o Fanceinion.

Os ydych yn mynd ar wyliau yn y mynyddoedd,  
cofiwch y gall uchder effeithio ar eich gofynion 
inswlin am yr ychydig ddyddiau cyntaf o leiaf.  
Robin, 60, o Charlbury, sydd wedi bod â Math 1 ers 10 mlynedd.
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Os ydych i ffwrdd o gartref yn y  
DU ac y bydd angen cyflenwadau 
diabetes arnoch mewn argyfwng, 
mae’n bosibl y gall fferyllydd  
mewn fferyllfa leol roi eich 
meddyginiaeth arferol i chi.4 

Jan, 67, o Gaerloyw, sydd wedi  
bod â Math 2 ers dros 25  
mlynedd. Dywed fod defnyddio  
peiriant cyflenwi tabledi saith  
diwrnod yn ei helpu i reoli  
ei meddyginiaeth.

Prif 
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Arbedwch le pan fyddwch yn mynd ar wyliau – 
defnyddiwch botel blastig fach fel potel pils fitamin i 
roi’r nodwyddau rydych wedi’u defnyddio ynddi pan 
fyddwch i ffwrdd. Yna ar ôl i chi gyrraedd adref fe 
allwch gael gwared arnynt yn y ffordd arferol.  
Rob, 23, o Lundain, sydd â Math 1.

Yn hytrach na gwisgo pwmp inswlin wrth ochr y  
pwll, yn eich gwisg nofio, cymerwch ddos bolws ar 
gyfer eich cyfradd basal bob awr a’i gadw yn eich 
bag traeth y tu mewn i waled oer Frio i’w ddiogelu 
rhag yr haul.5  
Alyson, 42, o Gaerlŷr, a gafodd ei diagnosio â  
Math 1 yn 26 oed.

Yn achos argyfwng, cariwch lyfr nodiadau neu lyfr 
ymadroddion sy’n cynnwys prif ymadroddion yn iaith  
y wlad yr ydych yn ymweld â hi.
Annette, 58, o Fangor, sydd â Math 2 ac sy’n defnyddio inswlin  
i reoli ei diabetes.

Pan fyddwch yn hedfan, peidiwch byth â storio inswlin 
yn howld yr awyren. Gallai rewi sy’n golygu na fydd yn 
gweithio mwyach. Cadwch ef ar fwrdd yr awyren gyda 
chi bob amser.  
Lee-Anne o Ogledd Iwerddon, sydd â Math 1. 

Gall tymheredd oer effeithio ar fesuryddion glwcos  
yn y gwaed a stripiau profi. Os ydych mewn lle oer, 
cadwch eich profwr y tu mewn i’ch dillad i’w gadw’n  
fwy cynnes.
Morag, 39, o Glasgow, a gafodd ei diagnosio â MODY  
13 blynedd yn ôl.

Ewch â chopi o’ch presgripsiwn gyda chi ar wyliau 
– gall fod yn ddefnyddiol rhag ofn y byddwch yn colli 
eich meddyginiaeth neu angen mwy. Mae hefyd yn 
ddefnyddiol ei gael wrth law yn y maes awyr er mwyn 
dangos i staff yn gyflym beth rydych yn ei gymryd os 
byddant yn gofyn i chi. 
Marnie o Newbury.

Pan fyddwch yn teithio neu’n mynd ar wyliau,  
ewch â dwbl y cyflenwadau sydd eu hangen arnoch, 
rhannwch hwy ar draws dau fag a chadwch afael  
arnynt BOB AMSER. (Cwympodd ein bagiau allan  
o gefn Tuk-Tuk yn India yn union cyn taith 15 awr  
ar drên!) 
Kev, 46, o Horton Heath, y mae ei ferch yn frwd iawn dros 
ddefnyddio pwmp inswlin.
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Nid yw dweud wrth bobl yn y gwaith, 
y brifysgol neu’r ysgol am y ffordd y 
mae diabetes yn effeithio arnoch chi 
neu ar anwylyd yn golygu eich bod 
yn ‘gwneud ffwdan’. Yn syml, mae’n 
golygu eich bod yn paratoi yn dda, a 
gall fod o fudd gwirioneddol.

Yn yr adran hon, cewch awgrymiadau 
ar gyfer rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i 
ysgol eich plentyn am ei diabetes,  
yn ogystal â sut y gall eich gweithle, 
ysgol neu brifysgol gynnig help a 
chymorth ymarferol i chi.

Gwaith Astudio



Siaradwch yn aml â phrif athro a chyswllt yn yr 
ysgol a’u helpu i ddeall y gallai eich plentyn fod â 
theimladau anodd i’w rheoli yn ogystal â lefelau 
siwgr yn y gwaed anodd. Weithiau, mae’n bosibl y 
bydd angen iddynt newid eu dull gweithredu neu eu 
harferion i helpu eich plentyn i deimlo mor normal â 
phosibl. Maent yn fwy tebygol o’ch helpu ac ymateb 
yn bositif os byddwch yn cadw mewn cysylltiad 
rheolaidd â hwy. 
Helen, 49, o Swydd Hertford, y cafodd ei merch ei diagnosio  
â Math 1 y llynedd.

Gadewch i’r bobl rydych yn rhannu tŷ neu neuadd 
breswyl â hwy wybod eich bod yn cymryd inswlin ac y 
gallech gael hypo, a beth ddylent ei wneud os byddant 
byth yn eich canfod yn anymatebol.  
Catherine, 49, o Cheltenham, sydd wedi bod yn defnyddio pwmp  
inswlin ers 16 blynedd.

Yn y brifysgol, sicrhewch fod yr adran lles myfyrwyr 
a’ch swyddog cymorth i fyfyrwyr yn gwybod am 
eich diabetes – gallant fod yn eiriolwyr drosoch pan 
fyddwch eu hangen. Roeddwn i’n ei chael hi’n anodd 
cyrraedd terfynau amser o ganlyniad i newidiadau 
eithafol mewn lefelau siwgr ac mae’n bosibl na 
fyddwn i wedi graddio heb eu cymorth (diolch).
Julia, 22, o Pontefract, a gafodd ei diagnosio pan oedd  
yn y brifysgol.

Sicrhewch fod gan bawb y wybodaeth ddiweddaraf am 
diabetes eich plentyn – mynnwch ddyddiadur i chi allu 
gwneud nodiadau am lefelau siwgr a hypos pan fyddant 
gartref ac er mwyn i staff yr ysgol wneud nodiadau 
ynddo yn ystod y dydd. Mae hefyd yn helpu wrth 
flaengynllunio ar gyfer tripiau ysgol. 
Joanne, 46, o Clacton-on-Sea.

Gweithiwch gyda staff yr ysgol a nyrsys i greu  
cynllun gofal iechyd unigol6 – maent yn rhan  
o dîm gofal iechyd eich plentyn felly po fwyaf  
a wyddant, y mwyaf y gallant helpu. 
Jenni, 36, o Northallerton, sy’n benderfynol na fydd diabetes  
yn atal ei mab rhag gwneud yr hyn mae’n breuddwydio amdano.

Mae fy merch yn ei chael yn ddefnyddiol cuddio ei  
bwyd hypo rhag ffrindiau sy’n ymweld, ffrindiau sy’n  
byw gyda hi neu unrhyw un arall a allai deimlo’n llwglyd  
a bwyta ei chyflenwad. 
Elaine, o Hampshire, y cafodd ei merch ei diagnosio 
â Math 1.

Efallai y byddwch awydd profi cyffuriau pan fyddwch 
yn y brifysgol ond cofiwch y byddant yn effeithio ar eich 
dull o reoli diabetes. Bydd cyffuriau a symiau gwahanol 
yn effeithio ar eich lefelau mewn ffyrdd gwahanol felly 
byddwch yn ystyriol.7
Ellen, 22, o Aberdeen, sydd wedi bod â diabetes ers 16 blynedd.
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Gallwch gael llythyr gan  
feddyg8 neu lythyr gan yr  
ysbyty ar gyfer unrhyw beth a  
allai effeithio arnoch yn y gwaith, 
o’r math o esgidiau y gallwch eu 
gwisgo, i’r adeg y bydd angen i 
chi gymryd seibiant. Bydd hyn yn 
gwneud e’n haws os oes angen i chi 
esbonio rhywbeth i’ch cyflogwr. 
Dywed Urmila, 50, o Slough, fod cael 
diabetes wedi bod yn dipyn o frwydr, ond 
ei fod yn llawer gwell nawr fod gan bobl â 
diabetes hawl i gael mwy o gymorth.

Prif 
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Roedd gwisgo pwmp yn ysgogi llawer o sgyrsiau 
yn yr ysgol – gwnaeth athro ymarfer corff geisio ei 
wahardd unwaith gan feddwl mai chwaraewr MP3 
ydoedd heb sylweddoli mod i ynghlwm wrth yr 
ochr arall! Ond yr athrawon, yn hytrach na’m cyd-
ddisgyblion oedd â’r cwestiynau mwyaf. Felly, i fi, y 
mwyaf ymlaciol yr ydych ynghylch ateb cwestiynau 
a’r mwyaf normal y gwnewch eich diabetes, y lleiaf 
o gwestiynau a gewch.  
Dywed yr actores Elinor Crawley, 23, ei bod yn arfer ei chael hi’n 
anodd bod yn agored am ei diabetes ond ei bod wedi dysgu’n 
ddiweddar bod pobl â diddordeb a’u bod am wybod mwy 
amdano.

Pan fyddwch yn mynd ar nosweithiau allan, 
sicrhewch fod eich ffrindiau yn gwybod am eich 
diabetes – mae’n hawdd camgymryd hypo am  
fod yn feddw.
Elizabeth, 20, o Worksop, sydd wedi bod â Math 1 ers  
18 mlynedd.

Cadwch driniaethau hypo a byrbrydau yn nrôr eich desg 
yn y gwaith bob amser. Os bydd lefelau’r siwgr yn eich 
gwaed yn gostwng, bydd gennych rywbeth wrth law  
i’w fwyta ar unwaith. Dywedwch wrth eich cydweithwyr 
ble mae eich triniaeth hypo hefyd, a sut i helpu chi os 
bydd angen. 
Nicola, 36, o Redditch.

Gall blaengynllunio wneud gwahaniaeth mawr i’ch 
diabetes. Pan fyddwch yn gwneud cais am le mewn 
coleg neu brifysgol, dywedwch wrth staff mewn 
diwrnodau agored er mwyn iddynt allu gadael i 
diwtoriaid wybod y bydd angen pethau fel seibiannau 
ychwanegol arnoch pan fyddwch yn gwneud eich 
cwrs. Gwnaeth fy helpu i’n fawr.
Darren, 18, o Dunfermline, sydd â Math 1 ac sy’n astudio am radd.

Bydd eich cydweithwyr am wybod sut i helpu os 
byddwch yn teimlo’n sâl felly peidiwch ag aros – 
dywedwch wrthynt am eich cyflwr, eich symptomau  
a beth ddylent ei wneud.
Neil, 43, sy’n byw â Math 2.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn cwmpasu  
diabetes fel anabledd, felly mae hawl gennych gael 
addasiadau rhesymol yn y gwaith. Siaradwch â’ch  
adran Adnoddau Dynol. 
Andrea, 45, o Bridgwater, sydd â Math 2. Pan gafodd  
chwaer Andrea ei diagnosio yn ddiweddar, gwnaeth Andrea 
drosglwyddo’r awgrymiadau yr oedd wedi’u dysgu i’w chwaer,  
a fu o gymorth mawr iddi.

Cofiwch y dylai fod hawl gennych gael seibiannau mewn 
arholiad er mwyn delio â hypo. Defnyddiwch hwy os oes 
angen a pheidiwch â rhuthro i ddechrau eto – cymrwch 
yr holl amser sydd ei angen arnoch i wella’n iawn. 
Sue, 61, o Taunton.
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Byddwch yn amyneddgar pan fydd 
‘bouncers’ yn ceisio taflu eich diod siwgr  
am nad ydynt yn deall ei fod ar gyfer trin  
eich hypo (mae mynd â photel wedi’i selio  
yn hytrach nag un agored yn helpu yn hyn  
o beth). Byddwch yn amyneddgar pan 
fyddwch yn trosglwyddo gofal diabetes  
ac y bydd y meddygon/ysbyty newydd yn 
gwneud pethau’n wahanol. Byddwch yn 
amyneddgar pan fydd yn rhaid i chi wneud 
ymholiadau diabetes drosodd a throsodd 
er mwyn cael yr hyn sydd ei angen arnoch. 
Byddwch yn amyneddgar pan fyddwch yn 
teimlo’n unig ac yn wahanol. Gydag ychydig 
o bositifrwydd ac ymdrech gallwch oresgyn 
unrhyw beth mewn bywyd.
Adele, 19, o Fanceinion, sydd wedi bod  
â Math 1 ers 10 mlynedd. 
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Gall y pynciau hyn fod yn fwy anodd 
delio â hwy. Roedd yn wych cael 
cymaint o awgrymiadau da ar gyfer 
mynd i’r afael â hwy yn uniongyrchol.

O osgoi hypos noeth i siarad am diabetes 
gyda’ch partneriaid, teulu a ffrindiau, gall 
yr adran hon eich helpu gyda’r effaith 
emosiynol a chorfforol y gall diabetes ei 
chael ar bob math o berthynas.

Rhyw Chydberthnasau
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Nid yw diabetes yn golygu diwedd i’ch bywyd rhywiol.  
Os oes gennych drafferthion ymgodol9, ceisiwch 
gymorth, defnyddiwch deganau a byddwch yn ddyfeisgar 
- gallai rhyw fod hyd yn oed yn well nag o’r blaen!
Kevin, 72, o Lundain, a gafodd ei ddiagnosio â diabetes  
Math 2 10 mlynedd yn ôl.

Os ydych yn gwisgo pwmp inswlin, cysylltwch ef 
i’ch gardas rhywiol ac ni fydd yn amharu ar eich 
gweithgareddau gyda’r nos.  
Debbie, 44, o Gaerdydd, a gafodd ei diagnosio yn 38 oed.

Gwnewch yn siŵr fod gennych rywbeth melys wrth eich 
gwely ar gyfer y campau rhyw annisgwyl hynny! Mae 
cael lefelau isel o siwgr yn fy ngwaed yn fy stopio rhag 
cael orgasm – a dyw hynny ddim yn hwyl! 
Sarah, 30, o Fryste.

Mae’n syniad da cael byrbryd wrth law pan  
fyddwch yn bwydo ar y fron. Os bydd lefelau’r  
glwcos yn eich gwaed yn isel, mae’n bosibl na 
fyddwch yn cynhyrchu cymaint o laeth. 
Lucy, 32, o Workington, sydd â phwmp inswlin ac sy’n  
dweud ei fod wedi cael effaith bositif ar ei bywyd. 
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Mae’n bwysig iawn cynllunio cael teulu pan fydd 
gennych diabetes – siaradwch â’ch Nyrs Arbenigol 
Diabetes ymhell cyn i chi geisio am fabi a mynnwch  
yr holl wybodaeth sydd ar gael. Gallai wneud 
gwahaniaeth mawr. 
Abbie, 37, o Swindon, sydd â Math 1 a merch  
pedair blwydd oed.

Gallwch gael help gan eich meddyg teulu os oes 
gennych broblemau ymgodol. Byddwch yn synnu faint 
o help sydd ar gael – felly peidiwch â rhoi’r gorau iddi, 
ewch amdani!
Ray, 67, o Gaerffili, a gafodd ei ddiagnosio â Math 2 yn 1998.

Nid yw hypos noeth yn hwyl, felly sicrhewch  
eich bod chi a’ch partner yn gwybod ble mae’r  
driniaeth hypo. Nid oes rhaid i diabetes darfu ar 
y foment fawr.
Sandie, 33, o Lannau Mersi, a gafodd ei diagnosio â  
Math 1 pan oedd yn wyth.

Peidiwch â defnyddio paent corff siocled; mae’n ddrud, 
yn afiach a gall godi lefelau’r siwgr yn eich gwaed. 
Molly, o Hampshire, sy’n byw â Math 1.
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Mae dynion â diabetes yn fwy tebygol o gael y llindag felly  
mae’n bwysig cadw eich hunan yn lân, yn enwedig ar ôl  
rhyw. Defnyddiwch eli ar gyfer y llindag os oes angen.
Neil, 43, sydd â Math 2.

Rydym i gyd wedi ceisio anwybyddu hypo yng 
nghanol cynnwrf nwydus. Peidiwch â thrafferthu. 
Nid oes unrhyw beth yn mynd i godi hyd nes i  
lefel y siwgr yn eich gwaed godi.
Stephen Dixon, cyflwynwydd Sky News sy’n dweud ei fod  
yn falch o fod yn ddiabetig. Dywed ei fod yn rhan allweddol  
o’i fywyd a’i hunaniaeth ac yn rhywbeth y mae’n ei gofleidio  
ac yn berchen arno.

Gofynnwch i’ch bydwraig eich helpu i gysylltu â 
chyfaill – rhywun arall sy’n profi diabetes yn ystod 
beichiogrwydd10. Mae wir yn helpu i siarad â rhywun 
sy’n profi’r un peth. 
Wendy, 42, o Swydd Hertford, a gafodd ei diagnosio â  
diabetes yn ystod beichiogrwydd pan oedd yn ei 16eg  
wythnos o feichiogrwydd.

Os nad ydych yn gwybod rhywbeth am eich diabetes 
neu diabetes eich partner, peidiwch â bod ofn gofyn. 
Nid oes cywilydd mewn gwneud. 
Bethany, 19, o Royston, y mae ei chariad a’i fam yn Fath 1.

Awgrym
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Peidiwch byth â phoeni am ddweud wrth ddarpar  
bartner eich bod yn ddiabetig. Os nad yw’n ei hoffi,  
nid yw’n werth ei gadw. 
Abbie, 20, o Preston, sydd wedi bod â diabetes  
ers dwy flynedd.

Pan oedd fy ngŵr yn sâl, nid oeddwn yn gwybod 
sut i wneud ei ddarlleniadau siwgr yn y gwaed, felly 
dechreuais fynd i bob un o’i apwyntiadau er mwyn i mi 
wybod beth i’w wneud. Byddwn i’n eich cynghori i fynd 
gyda’ch partner i’w holl apwyntiadau a cheisiwch gael 
cymaint o wybodaeth â phosibl am ei gyflwr.
Molly, 77, o Southbourne, y mae gan ei gŵr diabetes.

Mae diabetes yn effeithio arnoch yn feddyliol ac  
yn gorfforol. Gall siarad am eich teimladau gydag  
eraill eich helpu i ddelio â’r cyflwr.
Phoebe, 23, o Stamford.

Os ydych yn gwisgo pwmp inswlin, datgysylltwch ef cyn 
rhyw er mwyn atal eich partner rhag ei dynnu allan ar 
ddamwain – aw!  
Emma, 29, who is living with Type 1.
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Mae cytundeb rhyngof fi a’m gŵr: os 
yw e’n meddwl mod i’n cael hypo, rwy’n 
profi fy hun ar unwaith heb ddadlau, 
hyd yn oed os rwy’n meddwl mod i’n 
teimlo’n iawn. Y rhan fwyaf o’r amser, 
ef sy’n iawn! 
Melissa, 42, o Ongar, sy’n dweud ei bod yn 
credu’n gryf mewn addysg bellach am reoli 
diabetes. Yn ei phrofiad hi, gall cyrsiau rheoli 
diabetes newid bywyd.

Prif 
Awgrym 
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Mae ein hadran olaf yn cwmpasu 
awgrymiadau a allai fod yn 
ddefnyddiol ym mhob math o 
sefyllfa, fel defnyddio’r calendr 
ar eich ffôn symudol i’ch atgoffa 
i gymryd eich meddyginiaeth. 

P’un a ydych wedi byw gyda 
diabetes ers amser byr neu ers nifer 
o flynyddoedd, gobeithio y bydd yr 
awgrymiadau hyn yn eich ysbrydoli, 
yn rhoi gwybodaeth i chi ac yn eich 
helpu yn eich bywyd bob dydd.

Bywyd Byw



Cyn profi, golchwch eich dwylo o dan ddŵr cynnes 
gan fod hyn yn ei gwneud yn haws tynnu gwaed  
o’ch bys.  
Mick, 72, o Surrey, y mae gan ei wraig a’i fam yng 
nghyfraith diabetes.

Ymunais ag amryw grwpiau cyfryngau cymdeithasol 
diabetes Math 1 ar Facebook. Maent yn darparu 
cymorth arbennig ac yn gyfle i rannu profiadau a siarad 
gyda phobl sydd yn yr un sefyllfa. Amhrisiadwy! 
Deborah, 48, o Gaerfaddon.

Pan fyddwch yn profi lefelau’r siwgr yn eich  
gwaed, pigwch ochr eich bys yn hytrach na’r blaen. 
Llai o derfynau nerfau = llai o boen. 
Chris, 57, o Verwood, a gafodd ei diagnosio â  
Math 1 y llynedd ac sy’n ymdopi’n dda hyd yma.

Mae traed yn dueddol o chwyddo yn ystod y dydd felly 
ceisiwch brynu esgidiau yn y prynhawn ar gyfer ffit gwell.
Hazel, o Gaerliwelydd, sydd â Math 2.

Os bydd angen i chi aros yn yr ysbyty am ba reswm 
bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthynt 
fod gennych diabetes a’u bod yn cofnodi sut rydych 
yn rheoli’r cyflwr ar siartiau ysbyty. Efallai na fydd eich 
diabetes wedi’i nodi’n glir ar eich cofnodion, yn enwedig 
os ydych yn ei reoli drwy ddeiet ac ymarfer corff yn unig.
Er bod hawl gennych gael gofal diabetes da yn yr 
ysbyty, cofiwch nad yw pob aelod o staff yn arbenigwr 
diabetes. Os gallwch, mae bob amser yn well cadw 
llygad ar eich triniaeth a lefelau’r siwgr yn eich gwaed. 
Bridget, 46, o Lundain, sydd â Math 1 ac sy’n Gyfarwyddwr Polisi a  
Gwella Gofal yn Diabetes UK. Dywed fod y Nyrs Arbenigol Diabetes  
o gymorth mawr pan oedd yn yr ysbyty.

Os cewch gynnig mynd ar gwrs fel DAFNE, DESMOND 
neu XPERT, ewch amdani – bydd yn newid eich bywyd. 
Rwyf i wedi bod yn ddiabetig ers 42 blynedd ond nid 
oedd gennyf erioed reolaeth dda cyn mynd ar y cwrs.
Julia, 45, o Saffron Walden, a gafodd ei diagnosio pan oedd yn dair.

Gwnïwch boced y tu mewn i ddillad eich  
plentyn i ddal pwmp inswlin yn ei le –  
rhad a rhwydd!   
Mick, 69, o Thornwick, sy’n Gadeirydd ar ei grŵp  
cymorth diabetes lleol.

Awgrym

84

Awgrym

86

Awgrym

81

Awgrym

83

Awgrym

82

Awgrym

87

Awgrym

85

Bywyd a Byw



Cadwch ‘pens’ inswlin, nodwyddau, stripiau  
profi, triniaeth hypo a hanfodion eraill sbâr yn nhai 
eich rhieni, brodyr a chwiorydd a phartner. Drwy 
wneud hyn, byddwch yn gwybod bod gennych 
gyflenwadau brys bob amser os byddwch wedi 
anghofio eich rhai chi.   
Catherine, 51, o Guildford, y mae ei merch yn dal i fyny ar y 
bywyd cymdeithasol a gollodd ar ôl ei diagnosis.

Peidiwch â theimlo’n euog am eich diagnosis. Pan 
gefais fy niagnosio, teimlais mewn rhyw ffordd mai fy 
mai i ydoedd. Dim ond ar ôl i mi oresgyn y teimlad hwn 
y gallwn gymryd rheolaeth ar y cyflwr. 
Richard, 67, o Gaerliwelydd, sydd â Math 2.

Ymunwch â grwpiau diabetes a gwnewch ffrindiau – 
dyma’r ffordd hawsaf o gael y cymorth sydd ei angen 
arnoch pan fyddwch yn byw gyda diabetes. Fe wnes 
i gyfarfod â’m ‘diabestie’ yn y ffordd hon ac mae’n 
gwneud bywyd gymaint yn haws!
Taz, 24, o Gaerdydd.

Hyd yn oed ar ddiwrnod cymylog ewch â’ch sbectol  
haul gyda chi pan fyddwch yn mynd i gael eich llygaid 
wedi’u sgrinio – bydd y diferion llygaid ymledol yn 
gwneud eich llygaid yn sensitif iawn i olau am ychydig 
oriau yn dilyn hynny.
Joycelyne, 54, o Brampton, sydd â Math 2.

Cofiwch rwydweithio! Boed ar-lein, ar Twitter neu 
Facebook, neu wyneb yn wyneb, mae rhwydwaith da 
yn darparu ffynhonnell cymorth a gwybodaeth anhygoel 
gan bobl sy’n profi’r un peth â chi. Gallant fod yn 
werthfawr iawn yn ystod adegau anodd.
Jenni, 36, o Northallerton.

Nid yw canlyniadau profion yn fesuriad o’ch llwyddiant 
neu fethiant fel rhiant. Mae pob prawf yn gyfle i helpu 
eich plentyn i deimlo’n well. 
Pete, 42, o Beckenham, y mae ei fab Ben wedi bod â  
Math 1 ers ei fod yn 17 mis oed.
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Mae’n hawdd anghofio pethau felly defnyddiwch eich 
ffôn symudol i’ch atgoffa. Gosodwch eich larwm i 
gymryd meddyginiaeth a defnyddiwch y larwm calendr 
i’ch atgoffa am apwyntiadau. 
Joycelyne, 54, o Brampton.

Dyw cael hypo ddim yn golygu mod i’n ‘ddiabetig 
gwael’. Y cyfan mae’n ei olygu yw fy mod wedi 
camgyfrifo fy inswlin neu fod fy nghorff yn mynd  
drwy newid.

Mae cymaint o ffactorau sy’n gallu effeithio ar  
lefelau’r siwgr yn eich gwaed felly peidiwch byth  
â’i gymryd yn bersonol.  
Jonny Labey o Eastenders, sy’n dweud nad yw diabetes 
erioed wedi ei atal rhag cyflawni ei nodau ac na fydd byth 
yn gwneud hynny.

Newidiwch y mannau chwistrellu – cluniau, bola  
a phen-ôl – er mwyn osgoi crebachu blonegog  
(fat atrophy).11  
Robert, 60, o Fangor, sy’n dweud, ar ôl 33 blynedd,  
fod ganddo reolaeth ardderchog bellach. 

Os oes hawl gennych gael presgripsiynau am ddim 
ar gyfer eich meddyginiaeth diabetes, sicrhewch eich 
bod yn cael Tystysgrif Eithrio Meddygol gan eich 
meddyg teulu.

Yn ddiweddar dechreuodd y GIG yn Lloegr roi 
dirwy o hyd at £100 i bobl os oeddent yn hawlio 
presgripsiynau am ddim heb dystysgrif, felly mae 
angen bod gennych y gwaith papur, hyd yn oed os 
na ofynnwyd i chi ei gyflwyno i’ch fferyllydd erioed  
o’r blaen. 
Richard, 72, o Kent, sydd wedi bod â Math 1 ers 1976 ac sydd 
wedi ymddeol yn ddiweddar fel Llywydd Diabetes UK. Yn dilyn 
tri thrawsblaniad ynysoedd (islet), ef oedd y person cyntaf â 
Math 1 yn y DU i roi’r gorau i gymryd inswlin.

Os ydych yn dechrau colli teimlad yn eich traed, efallai  
na fyddwch bob amser yn teimlo newidiadau mewn  
tymheredd. Er mwyn osgoi llosgi eich traed yn y bath,  
defnyddiwch thermomedr arnofiol.
Paul, o Lundain, sydd wed bod â Math 2 ers dros 12 mlynedd.

Golchwch eich traed cymaint â’ch wyneb.
David, 69, o Sheringham, sydd o’r farn bod hunanreolaeth  
yn allweddol.
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Fe wnaethon ni ddweud wrth ein 
mab fod ei bwmp inswlin yn rhoi 
pwerau arbennig iddo a’i fod yn 
debyg i archarwr go iawn – roedd 
wrth ei fodd â hynny!   
Lisa, 44, o Woking, y cafodd ei mab ei 
ddiagnosio pan oedd yn 20 mis oed. 
Roedd yn cael pigiadau i ddechrau ond 
gwnaethant newid i’r pwmp yn gyflym (fel 
y gwnaeth ei gŵr yn fuan wedyn) a dywed 
mai dyma’r peth gorau a wnaethant. 

Prif  
Awgrym 

100



Dysgwch fwy am diabetes
P’un a yw diabetes yn rhywbeth newydd yn eich bywyd neu 
eich bod wedi bod yn byw gyda’r cyflwr ers blynyddoedd, mae 
rhywbeth newydd i’w ddysgu bob amser. Sicrhewch eich bod yn 
cael y wybodaeth ddiweddaraf gyda’n hystod o raglenni ar-lein a 
digwyddiadau cymorth:

Cwrs dysgu ar-lein yw Type 2 Diabetes and Me sydd wedi’i 
gynllunio i’ch helpu i ddeall a rheoli eich cyflwr. 
Ewch i www.diabetes.org.uk/type-2-and-me  
(yn Saesneg yn unig)

Mae Living with Diabetes Days yn ddigwyddiadau undydd, lleol 
ac am ddim i’ch helpu i reoli diabetes Math 2 os ydych newydd 
gael eich diagnosio neu am ddysgu mwy.

Ymhlith y Digwyddiadau i blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n 
byw gyda diabetes Math 1 mae diwrnodau, penwythnosau ac 
wythnosau i ffwrdd i gwrdd ag eraill, cael hwyl a rhannu profiadau.

Cysylltwch ag eraill sy’n byw gyda diabetes 
Mae grwpiau lleol ar draws y DU yn ffordd arbennig o gwrdd ag 
eraill y mae diabetes yn effeithio arnynt a rhannu eich profiadau.

Mae cymunedau ar-lein megis forum.diabetes.org.uk neu 
grwpiau Facebook a Twitter yn lleoedd gwych i ddod o hyd i eraill 
sy’n byw gyda diabetes ac i siarad â hwy.

Mae Type 1 Uncut wedi’i greu gan bobl ifanc â diabetes ar gyfer 
pobl ifanc ac mae’n cynnwys blogiau a fideos ynglŷn â bywyd a 
diabetes Math 1. Ewch i www.diabetes.org.uk/type-1-uncut 
(wefan yn Saesneg yn unig).

Gwasanaethau Defnyddiol
Mae Diabetes UK yma i gefnogi pawb sy’n byw gydag unrhyw fath 
o diabetes. Gallwn gynnig ystod eang o wasanaethau i’ch helpu chi 
a’ch anwyliaid ym mhob math o ffordd, o help ymarferol i gyngor 
cyfreithiol a gwybodaeth ddefnyddiol. I gael rhagor o wybodaeth, 
cysylltwch â ni:
Ffoniwch 0345 123 2399* 
Ewch i www.diabetes.org.uk

Darparu cymorth i bobl sy’n byw gyda diabetes 
Caiff ein Llinell Gofal ffôn gyfrinachol ei rhedeg gan dîm o gwnselwyr 
hyfforddedig sy’n arbenigwyr ar ddiabetes ac sy’n ymrwymedig i’ch 
helpu. Byddant yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac yn rhoi 
cyfle i chi rannu unrhyw beth sy’n eich poeni ynghylch byw  
gyda diabetes.
Diabetes UK Llinell Gofal 
Ffôn 0345 123 2399* Dydd Llun – Dydd Gwener, 9yb-7yp 
E-bost careline@diabetes.org.uk

Neu os ydych yn yr Alban:** 
E-bost carelinescotland@diabetes.org.uk

* Gall y gost o ffonio rhifau 0345 amrywio yn ôl y darparwr. Gellir recordio galwadau at ddibenion 
ansawdd a hyfforddiant. Gwaseanaeth yn Saesneg yn unig.

** Gan ddefnyddio’r un rhif ffôn â Diabetes UK Careline, caiff galwadau sy’n dod o’r Alban eu hateb  
gan gwnselwyr cymwys sydd wedi’u lleoli yn swyddfa Diabetes UK yr Alban yn Glasgow. Os na fydd 
unrhyw un yn Careline yr Alban ar gael, caiff galwadau eu trosglwyddo’n awtomatig i’r gwasanaeth 
Careline yn Llundain.
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Diabetes bob dydd
Mae cymaint i feddwl amdano pan fyddwch yn byw gyda 
diabetes, a dyma’r rheswm rydym ni yma gyda gwybodaeth 
ddefnyddiol, fideos a llawer mwy i’ch helpu i reoli diabetes mewn 
bywyd bob dydd.

Bwyta’n dda gyda diabetes. Os ydych yn edrych am gyngor 
ar beth i’w fwyta, syniadau ryseitiau neu awgrymiadau defnyddiol 
ynglŷn â chael y teulu cyfan i fwyta’n iach, ewch i Mwynhau Bwyd 
ar-lein. Mae’n llawn syniadau defnyddiol a’n gwybodaeth faethol 
arbenigol. I gael rhagor o wybodaeth ac i gael eich canllaw 
Mwynhau Bwyd (yn Cymraeg neu Saesneg) am ddim ewch i: 
www.diabetes.org.uk/enjoyfood

Mae deall eich hawliau o ran diabetes yn y gwaith, yn yr ysgol 
neu’r brifysgol, p’un a ydych yn gyrru neu mewn perthynas â 
budd-daliadau yn hollbwysig. Mae ein tîm Eirioli yma i’ch helpu.

Gall gwybod hawliau eich plentyn helpu i wella profiad eich 
plentyn yn yr ysgol. Caiff ein Llinell Gymorth Gofal yn yr Ysgol ei 
rhedeg gan wirfoddolwyr hyfforddedig sy’n gallu rhoi gwybodaeth 
a chymorth i chi sy’n seiliedig ar hawliau.

Mae gwybodaeth arbenigol bob amser wrth law pan fydd 
ei hangen arnoch. Gyda’n gwefan sy’n llawn gwybodaeth, 
cylchlythyrau rheolaidd, taflenni a chanllawiau, byddwn yn  
sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth ddiweddaraf y gallwch 
ymddiried ynddi.

Nodiadau ar yr awgrymiadau
1.  Mae hypo yn fyr am hypoglycaemia ac yn golygu bod â lefelau isel o glwcos yn 

y gwaed sy’n gallu achosi rhai pobl i fethu â chanolbwyntio, teimlo’n sigledig, yn 
flinedig, yn chwyslyd neu nifer o symptomau eraill.

2.  Mae hyper yn fyr am hyperglycaemia ac yn golygu bod â lefelau uchel o glwcos yn 
y gwaed. Mae symptomau hyper yn cynnwys teimlo’n flinedig ac yn sychedig, cael 
pennau tost ac angen mynd i’r tŷ bach yn amlach, yn enwedig gyda’r nos.

3.  Gall yfed alcohol achosi hypos a gaiff eu hoedi (naill ai yn ystod y nos neu’r diwrnod 
nesaf). Felly, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael rhywbeth i’w fwyta cyn mynd i’r gwely 
bob amser, fel powlen o rawnfwyd neu dost a bwytewch frecwast y bore wedyn.

4.  Byddai angen i’r fferyllydd fod yn fodlon bod angen uniongyrchol am y feddyginiaeth 
a bod y dos yn gywir – byddai’r penderfyniad yn unol â’i ddisgresiwn ef neu hi ac 
efallai y bydd yn rhaid i chi dalu am y feddyginiaeth os nad oes gennych bresgripsiwn 
dilys.

5.  Os ydych am roi cynnig ar hyn, siaradwch â’ch tîm gofal iechyd diabetes ynghylch 
p’un a yw’n iawn i chi.

6.  Cytundeb rhyngoch chi a’r gweithiwr gofal iechyd proffesiynol (a staff ysgol yn yr 
achos hwn) yw cynllun gofal iechyd (dogfen ysgrifenedig fel arfer) i helpu i reoli eich 
iechyd chi (neu iechyd eich plentyn) o ddydd i ddydd.

7.  Nid yw Diabetes UK o blaid defnyddio cyffuriau hamdden o unrhyw fath. Mae 
unrhyw un sy’n defnyddio cyffuriau yn wynebu risg o niweidio ei iechyd yn ddifrifol 
a gallant hefyd effeithio ar y modd y byddwch yn rheoli eich diabetes. I gael rhagor 
o wybodaeth, cyngor a chymorth, siaradwch â’ch tîm gofal iechyd neu cysylltwch â 
‘Talk to Frank’ ar 0300 123 6600.

8. Efallai y bydd rhai meddygon yn codi tâl am hyn.

9. Mae trafferthion ymgodol yn golygu anallu i gael a/neu i gadw codiad.

10.  Mae diabetes yn ystod beichiogrwydd yn fath o diabetes sy’n effeithio ar fenywod 
beichiog, fel arfer yn ystod yr ail neu’r trydydd tri mis. Cewch ragor o wybodaeth yn 
www.diabetes.org.uk/gestational (tudalen we yn Saesneg).

11.  Crebachu blonegog (Fat atrophy) yw lympiau blonegog sy’n gallu datblygu o dan 
y croen os byddwch yn parhau i chwistrellu i’r un man. Drwy newid safleoedd 
chwistrellu gallwch osgoi cael y lympiau hyn.
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Eich nodiadau 

Diolch i chi gyd am 
anfon eich awgrymiadau 

ac am wneud y llyfr 
hwn yn bosibl. Ni fyddwn 

wedi gallu ei wneud 
hebddoch.

Pawb yn Diabetes UK 



Cysylltu â ni

Wedi’i ysgrifennu gan bobl sy’n byw gyda diabetes, 
ar gyfer pobl sy’n byw gyda diabetes.

Ffoniwch ni: 
E-bostiwch ni: 

Gwefan: 
Cyfeiriad:

0345 123 2399* 
info@diabetes.org.uk 
www.diabetes.org.uk 
Macleod House, 
10 Parkway, 
London NW1 7AA

cefnogwyd ganRhif elusen gofrestredig: Cymru a Lloegr (rhif 215199) yn yr 
Alban (rhif SC039136)

*Gall y gost o alw rhifau 0345 amrywio yn ôl darparwr.
Gellir recordio galwadau at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.
Gwasanaeth yn Saesneg yn unig.
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