
 

 

 

 

Pasg Hapus i bawb. Gobeithio y gwnewch chi fwynhau'r egwyl dros Ŵyl y Banc!  
Beth arall sy'n digwydd ym mis Ebrill? 

 
Wythnos Ymwybyddiaeth o Alergedd - 23 

Ebrill 2018  
 
Alergedd yw adwaith gan y corff i fwyd neu sylwedd penodol.  
 
Mae alergeddau yn gyffredin iawn. Credir eu bod yn effeithio ar un 
o bob pedwar o bobl yn y DU ar ryw adeg yn eu bywydau.  
 
Mae sylweddau sy'n achosi adweithiau alergaidd yn cael eu galw'n 
alergenau. Mae'r rhai mwyaf cyffredin yn cynnwys:  
• Paill glaswellt a choed (clefyd y gwair)  
• Gwiddon llwch  
• Deunydd oddi ar gorff anifeiliaid  
• Bwyd - yn enwedig cnau, ffrwythau, pysgod cregyn, wyau a 

llaeth buwch 
• Brathiadau a phigiadau gan bryfed   
• Meddyginiaeth – ibuprofen, aspirin, a gwrthfiotigau penodol  
• Llwydni – gall y rhain ryddhau gronynnau bach i'r aer y 

gallwch eu hanadlu i mewn 
• Cemegolion yn y cartref – gan gynnwys y rheiny a geir mewn 

glanedyddion a llifynnau gwallt  
 
Bydd adweithiau alergaidd fel arfer yn digwydd yn gyflym o fewn 
ychydig funudau o ddod i gysylltiad ag alergen. Gall y rhain achosi:  
• Tisian  
• Trwyn yn rhedeg neu drwyn llawn  
• Llygaid coch, coslyd a dyfrllyd  
• Gwichian a pheswch  
• Brech sy'n cosi ac yn goch  
• Symptomau asthma neu ecsema yn gwaethygu  
 
Mae'r rhan fwyaf o adweithiau alergaidd yn ysgafn, ond weithiau 
gall adwaith difrifol a elwir yn anaffylacsis neu sioc anaffylactig 
ddigwydd. Mae hwn yn argyfwng meddygol ac mae angen 
triniaeth frys. 
 
Y ffordd fwyaf effeithiol o reoli alergedd yw osgoi'r alergen sy'n 
achosi'r adwaith pryd bynnag y bo modd.  
 
Mae nifer o feddyginiaethau ar gael hefyd i helpu rheoli 
symptomau adweithiau alergaidd, gan gynnwys: 
• Cyffuriau gwrth-histamin   
• Cyffuriau llacio   
• Golchdrwythau ac elïau  
• Meddyginiaeth steroid  
 
Ewch i weld eich meddyg teulu os gallech chi fod wedi cael 
adwaith alergaidd i rywbeth. Fe all helpu i benderfynu p'un a yw'r 
symptomau'n cael eu hachosi gan alergedd neu gyflwr arall.  

 

Marathon Llundain - 22 Ebrill 2018 
 

 
 
Marathon Llundain - ras 26.2 milltir o amgylch strydoedd 
Llundain. Dyma un o'r prif ddigwyddiadau yn Llundain y 
gwanwyn hwn ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 22 Ebrill. Mae'r 
digwyddiad yn denu llawer iawn o gefnogwyr yn ogystal â 
chyfranogwyr.  

 
Hoffem ddymuno pob lwc i'n cydweithwyr yng 
Ngrŵp Llandrillo Menai sy'n cymryd rhan yn y 
digwyddiad ar 22 Ebrill. 
 

 
 

Diwrnod Clefyd Parkinson y Byd  - 11 Ebrill 2018  
 

 
Mae miliynau o bobl ar hyd a lled y byd yn byw gyda chlefyd 
Parkinson.  Ond a yw gweddill y byd yn gwybod beth yw clefyd 
Parkinson? 
 
Mae clefyd Parkinson yn gyflwr niwrolegol cynyddol.  Golyga 
hyn ei fod yn effeithio ar yr ymennydd ac yn gwaethygu dros 
amser. Ni ellir gwella clefyd Parkinson, ond mae llawer o 
driniaethau, therapïau a chefnogaeth ar gael i helpu ymdopi â'r 
cyflwr.  
 
Mae'r fideo hwn gan sefydliad clefyd Parkinson yn egluro mwy 
am yr hyn sy'n achosi clefyd Parkinson https://youtu.be/ODX2-
C2uEAs  
 
Ar 11 Ebrill bydd pobl o bob cwr o'r byd sydd wedi cael eu 
heffeithio gan y cyflwr yn dod at ei gilydd ar raddfa ehangach 
nag erioed o'r blaen  
 
I roi'r gair ar led mae sefydliad clefyd Parkinson yn 
canolbwyntio ar Ddiwrnod Clefyd Parkinson y byd i godi 
ymwybyddiaeth o'r cyflwr gyda'u hymgyrch Unwch Dros Glefyd 
Parkinson #UniteForParkinsons.  
 
Am ragor o wybodaeth am sut i 
ymuno yn yr ymgyrch ewch i'r 
wefan parkinsons.org.uk  
 

https://youtu.be/ODX2-C2uEAs
https://youtu.be/ODX2-C2uEAs
https://youtu.be/ODX2-C2uEAs
https://youtu.be/ODX2-C2uEAs
https://www.parkinsons.org.uk/get-involved/parkinsons-awareness-week

