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Os ydych chi wedi cael gwybod bod gan 
y baban rydych chi’n ei ddisgwyl spina 
bifida, neu os oes gennych chi fabi newydd 
â spina bifida, mae’r pecyn hwn yn addas i 
chi.

Rydym ni’n gweithio gyda miloedd o rieni 
sydd â phlentyn â spina bifida, a’r oedolion 
y mae’r plant hynny yn tyfu i fyny i fod yn y 
pen draw. Rydym ni yma i’ch helpu chi pan 
fyddwch yn teimlo eich bod chi’n cael eich 
herio neu’n teimlo’n ddigalon, ond hefyd 
i ddathlu pob cyflawniad ar hyd y ffordd. 
Diben cynhyrchu’r Pecyn i Rieni Newydd 
hwn yw i’ch helpu i ddeall spina bifida a 
chynnig arweiniad i chi wrth i’ch plentyn 
ddatblygu.

Mae’r amrywiaethau y gall eich plentyn 
eu dioddef yn eang, ac mae’r Pecyn i 
Rieni Newydd wedi cael ei ddylunio i roi 
gwybodaeth gynhwysfawr i chi er mwyn 
i chi fod mor barod â phosibl ar gyfer 
eich baban newydd, a chamau cynnar ei 
ddatblygiad.

Mae’r wybodaeth hon wedi cael ei pharatoi 
gan staff Shine, sy’n arbenigwyr yn eu 
meysydd priodol. Mae’n cynnig arweiniad 
ar sut i baratoi ar gyfer genedigaeth eich 
baban, beth fydd ei angen ar eich baban, 
pa weithwyr proffesiynol y byddwch yn 
debygol o gyfarfod â nhw, a’r holl fanylion 
ynghylch cael plentyn â spina bifida, gan 
gynnwys materion ariannol a theuluol 
ehangach.

Ar ôl i chi ddarllen y wybodaeth hon, mae’n 
debygol y byddwch angen mwy o gymorth 
gan Shine o hyd. Mae holl gysylltiadau 
perthnasol Shine wedi’u rhestru ar 
dudalen 18. Cysylltwch â ni gydag unrhyw 
gwestiynau a all fod gennych.

Pob dymuniad da i chi wrth i chi groesawu 
eich baban arbennig.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth, neu os oes arnoch angen cymorth, hoffem 
glywed gennych.
Ffôn: 01733 555988
E-bost: gill.yaz@shinecharity.org.uk

Cysylltwch

Rhifyn Ionawr 2017
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Cyn i’ch baban gael ei eni

Efallai y gall darganfod fod gan eich baban 
heb ei eni spina bifida godi nifer o gwestiynau, 
a gall fod yn galonogol gwybod beth sy’n 
debygol o ddigwydd.

Os ydych chi newydd gael eich sgan canol 
tymor (20 wythnos), a drwgdybir bod gan 
eich baban spina bifida, bydd sgan arall 
manylach yn cael ei drefnu i gadarnhau hyn o 
fewn rhai diwrnodau. Byddwch hefyd yn cael 
apwyntiadau gydag arbenigwr meddygaeth y 
ffetws.* Efallai yr hoffech gysylltu â Shine bryd 
hyn i siarad â’n cynghorwyr iechyd profiadol.

Bydd yn ddefnyddiol os gallwch siarad â 
niwrolawfeddyg pediatrig i ddarganfod mwy 
ynghylch sut gall spina bifida effeithio ar eich 
baban, yn seiliedig ar ganlyniadau eich sgan 
a’i brofiad. Mae rhai ysbytai’n cynnig hyn fel 
mater o drefn, er efallai na fydd ar gael mewn 
rhai ardaloedd. Hefyd, efallai y cewch gynnig 
MRI, sgan 3D sy’n defnyddio magnetau (dim 
pelydredd) i roi delweddau manwl o’ch baban. 
Hyd yn oed ar ôl yr holl weithdrefnau hyn, ni 
fydd yn bosibl rhoi union ddarlun o’r effaith ar 
eich baban, er y bydd pob darn o wybodaeth 
o help. Mae hefyd yn anodd rhagweld a fydd 
gan eich baban anawsterau dysgu na pha mor 
ddifrifol y gall y rhain fod.

Os yw’r spina bifida yn edrych yn ddifrifol 
iawn, efallai y cynigir amniosentesis i chi. 
Yn achlysurol, mae spina bifida yn rhan o 
anhwylder cromosomaidd, a fydd yn cynnwys 
effeithiau ychwanegol ar iechyd a datblygiad 
y baban. Mae amniosentesis yn brawf o’r hylif 
yn y groth, sy’n cynnwys celloedd y baban. 
Caiff yr hylif ei dynnu gyda nodwydd, ac 
archwilir y celloedd o dan ficrosgop. Gan fod 
risg fach wrth gyflawni’r prawf, mae’n bwysig 
eich bod chi’n gwybod pam y caiff ei gynnig,  
felly gofynnwch.

Wrth i’ch beichiogrwydd ddatblygu, efallai y 
cewch gynnig fwy o sganiau uwchsain i wirio 
datblygiad eich baban. Mae’r rhan fwyaf o 
fabanod â spina bifida yn tyfu’n dda, a dylai 
eich beichiogrwydd barhau i fynd yn ei flaen 
yn dda. Tuag at ddiwedd eich beichiogrwydd, 
efallai y cewch sganiau wythnosol neu 
bythefnosol.

Gwneud cynlluniau ar gyfer yr enedigaeth
Fel arfer, bydd eich baban’n cael llawdriniaeth 
mewn Canolfan Niwrolawdriniaeth Pediatrig 
o fewn diwrnod neu ddau ar ôl ei eni, 
felly byddai’n well petaech yn gallu rhoi 
genedigaeth yn yr un ysbyty, yn enwedig os 
bydd arnoch angen toriad Cesaraidd. Mae 
llawer o rieni’n gofyn i ni a fydd angen iddyn 
nhw gael genediaeth Cesaraidd, neu a allan 
nhw gael genedigaeth naturiol. Os bydd 
cylchedd pen eich baban’n fwy oherwydd 
hydroceffalws, gallai fod yn fwy diogel cael 
genediaeth Cesaraidd. Fodd bynnag, gall fod 
yn iawn rhoi genedigaeth naturiol i’ch baban 
os yw’r briw yn isel i lawr ar waelod y cefn 
(sacrwm), neu os yw’n fach iawn. Ar hyn o 
bryd, prin iawn yw’r dystiolaeth sy’n dangos 
pa ddull sydd orau i ddiogelu cefn eich 
baban, felly trafodwch eich dewisiadau gyda’r 
obstetregyddion. Bydd eich dewisiadau o ran 
rheoli poen yn union yr un peth ag unrhyw 
enediaeth arall, ac ni fydd y meddyginiaethau 
a ddefnyddir yn effeithio ar eich baban

I gael mwy o wybodaeth, gweler ein taflen ar 
beth yw Spina Bifida, What is Spina Bifida?  
ar http://bit.ly/WhatisSB 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Gill Yaz, 
Rheolwr Datblygu Iechyd 
Ffôn: 01733 421355  
E-bost: gill.yaz@shinecharity.org.uk 

Sut gall spina bifida 
effeithio ar eich plentyn

Yn llythrennol, mae spina bifida yn 
golygu ‘asgwrn cefn rhanedig’. Mae briw 
yn natblygiad llinyn y cefn a’r esgyrn 
amgylchynol (asgwrn y cefn) yn gadael bwlch 
neu raniad yn yr asgwrn cefn. Nid yw llinyn 
y cefn wedi ffurfio’r gywir, ac efallai y bydd 
wedi’i niweidio. I helpu i ddeall beth yw hyn, 
mae’n ddefnyddiol esbonio cyfansoddiad y 
system nerfol.

Llinyn y cefn yw’r casgliad o nerfau sy’n cael 
eu hadnabod fel y system nerfol ganolog, 
sy’n darparu cysylltiad rhwng yr ymennydd 
a’r corff. Mae’r ymennydd yn rheoli ein holl 
symudiadau, tymheredd y corff, a’n pledren 
a’n coluddyn trwy linyn y cefn, yn ogystal 
â’n holl synhwyrau (cyffyrddiad, poeth 
ac oer, poen) a sut mae ein coesau a’n 
breichiau’n cael eu lleoli. Mae’r synhwyrau 
hyn yn darparu gwybodaeth sy’n teithio o’r 
corff i’r ymennydd, lle caiff y wybodaeth ei 
phrosesu. Pan fydd y negeseuon hyn yn 
cael eu hatal rhag cyrraedd yr ymennydd, 
er enghraifft, yn sgil niwed i linyn y cefn 
oherwydd spina bifida, nid yw’r ymennydd 
yn gallu canfod beth sy’n digwydd i’r corff 
ac ni all reoli unrhyw weithrediadau. Dyma’r 
rheswm pam mae spina bifida yn effeithio ar 
bethau fel symudiad, synhwyriad y croen, a 
gweithrediad y bledren a’r coluddyn. Hefyd, 
gall mathau agored o spina bifida arwain at 
gyflyrau eraill, fel hydroceffalws a Chiari II.

Symudiad 
Mae gan bob asgwrn cefn unigol (fertebra) yr 
asgwrn cefn bâr o nerfau ar bob ochr. Mae 
un nerf yn cyflenwi cyhyrau rhan benodol o’r 
corff, ac mae’r llall yn codi synhwyriad o’r 
croen, ymhlith gweithrediadau eraill.

Er mwyn i ni allu symud yn wirfoddol, rhaid 
i’r cyhyr dderbyn arwydd oddi wrth yr 
ymennydd trwy linyn y cefn. Trwy wybod 
pa nerfau sy’n gwasanaethu pa gynhyrfau, 
gallwn weld beth allai ddigwydd petai’r 
arwyddion yn cael eu rhwystro mewn 
mannau penodol ar hyd llinyn y cefn. Er 

enghraifft, bydd briw spina bifida (ardal yr 
anaf) ar lefel L1 (enw’r fertebra yng nghanol 
y cefn), mwy na thebyg, yn effeithio ar 
symudiad cyhyrau o’r cluniau i lawr, lle byddai 
briw ar L5 (y fertebra ychydig uwch ben y 
pen-ôl) yn debygol o effeithio ar gryfder a 
symudiad o gwmpas y pigwrn.

Gall plant â briwiau spina bifida isaf gerdded, 
gan ddibynnu ar ble mae’r briw. Os mai’r 
droed a’r pigwrn yn unig sydd wedi cael eu 
heffeithio, mae sblintio yn helpu i sefydlogi 
a chryfhau. Mae angen i’r cyhyrau ar draws 
cymalau’r glun a’r pen-glin fod yn ddigon 
cryf i ddal eich corff yn unionsyth i gerdded; 
mae’n gyffredin i blant â spina bifida 
ddefnyddio cadair olwyn neu gymhorthion 
symud eraill wrth iddyn nhw fynd yn hŷn ac 
yn drymach, er nad yw spina bifida ei hun yn 
gyflwr ‘sy’n gwaethygu’.

Y pethau pwysig i’ch plentyn yw, yn gyntaf, 
ei fod yn gallu symud o gwmpas, archwilio ei 
amgylchoedd, bod yn annibynnol, a chymryd 
rhan mewn cymaint o weithgareddau 
gwahanol ag y gall neu y mae eisiau eu 
gwneud; efallai y gall defnyddio cadair 
olwyn alluogi hyn i ddigwydd yn gysurus 
ac ag urddas. Yn ail, gall dysgu i symud, 
canolbwyntio ar ansawdd symudiad, a 
pheidio â cholli camau datblygu pwysig helpu 
datblygiad cyffredinol eich baban.

Ac, yn drydydd, helpwch eich plentyn i ofalu 
am ei draed a’i goesau, hyd yn oed os na 
chânt eu ‘defnyddio’ i gerdded neu sefyll. 
Efallai y gall cadw’r cyhyrrau mor gryf â 
phosibl helpu cylchrediad, helpu i gadw’r 
meinweoedd yn iach, ac efallai ei gwneud hi’n 
haws rheoli cynnydd mewn pwysau.

Synhwyriad
I allu ‘teimlo’ beth sy’n digwydd i’n croen, 
mae angen i’r croen gysylltu â’r ymennydd 
trwy llinyn y cefn. Os caiff hyn ei effeithio gan 
spina bifida, gallai colli synhwyriad y croen 
achosi problemau. Mae niwed i’n croen fel 

* Yng Nghymru a Lloegr, efallai y bydd gofyn i chi benderfynu ai parhau â’r beichiogrwydd neu ddod ag ef i ben; mae’n bwysig eich bod 
chi’n cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch, a’ch bod chi’n gwneud y penderfyniad sy’n iawn i chi a’ch teulu pan fyddwch yn 
barod i wneud hyn. Os byddwch yn teimlo fel eich bod chi’n cael eich rhuthro, rhowch wybod i’r ysbyty fod arnoch angen ychydig mwy o 
amser i feddwl, trafod, a chyrchu gwybodaeth. Ni ddylai ysbytai geisio’ch darbwyllo chi i barhau â’ch beichiogrwydd na dod ag ef i ben.
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arfer yn achosi i’n hymennydd deimlo poen; 
heb hyn, gall niwed difrifol ddigwydd heb i ni 
fod yn ymwybodol ohono. Mae llosgiadau’n 
gyffredin ymhlith plant â spina bifida - 
gorchuddiwch eich rheiddiaduron a phibellau 
i atal llosgiadau damweiniol, a pheidiwch â 
rhoi’r gwely’n agos at reiddiadur. Addysgwch 
eich plentyn i gyffwrdd â rheiddiaduron â’i 
law, os oes angen, cyn mynd yn agos atynt 
(gall fod gan blant â briwiau sacrol isaf, 
fannau dideimlad ar gefn eu coesau ac ar eu 
traed, hyd yn oed), i redeg dŵr oer i mewn i 
fath cyn y dŵr poeth bob amser, a’i wirio cyn 
mynd i mewn, a gwirio ei draed bob dydd 
am fannau coch (a pheidio byth â mynd yn 
droednoeth).

Mae rhieni’n dweud wrthym yn aml fod ei 
baban â spina bifida yn cnoi ei fysedd traed 
a’i draed, weithiau hyd nes eu bod nhw’n 
gwaedu. Y rheswm dros hyn yw nad ydynt 
yn gallu teimlo eu traed, na theimlo poen - 
iddyn nhw, mae’n debyg i gnoi unrhyw degan 
arall. Dylech ddiogelu’r traed gyda sanau 
ychwanegol a bwtis bach, neu esgidiau 
baban meddal iawn. Tynnwch eu sylw gyda 
chylchoedd cnoi, y gallant eu cnoi’n ddiogel.

Y Bledren a’r Coluddyn 
Nerfau sacrol yw’r nerfau sy’n rheoli’r bledren 
a’r coluddyn, rhan isaf llinyn y cefn. Mae 
hyn yn golygu y bydd gan y rhan fwyaf 
o bobl â spina bifida rai problemau gyda 
gweithrediadau’r bledren a’r coluddyn. Gall 
y bledren fod yn rhy ‘dynn’ i lenwi ag wrin yn 
iawn, ac efallai na fydd yn gwacáu o wrin yn 
gyfan gwbl, sy’n arwain at heintiau wrin. Ond 
rydym ni’n gwybod, trwy ddechrau triniaeth 
yn gynnar (misoedd cyntaf eu hoes), os oes 
angen, gall llawer o’r problemau â’r arennau 
a’r bledren, a oedd yn bodoli, gael eu hatal 
neu eu lleihau. Bydd y rhan fwyaf o rieni’n 
cael eu haddysgu a’u cynorthwyo i wacáu 
pledren eu baban gyda thiwb tenau, tafladwy. 
Caiff hyn ei alw’n cathetreiddio ysbeidiol 

(ISC), a chaiff ei gyfuno â meddyginiaeth 
i ymlacio cyhyr pledren eich baban, i atal 
problemau rhag datblygu. Efallai y bydd y 
nerfau i allfeydd (sffincterau) y coluddyn wedi 
cael eu heffeithio, a fydd yn arwain at ollwng 
ysgarthion, ac mae rhwymedd yn gyffredin.

Hydroceffalws
Bydd llawer o fabanod â myelomeningocoele 
(un math o spina bifida) yn datblygu 
hydroceffalws ar ôl cau’r briw ar eu cefn. 
Oherwydd y bwlch yn y cefn, bydd yr hylif 
cerebrosbinol (CSF) o’r ymennydd yn llifo 
allan o’r cefn, yn lle o gwmpas y tu allan i’r 
ymennydd lle caiff ei amsugno fel arfer. Pan 
fydd y cefn yn cael ei gau, bydd yr hylif yn 
cael ei ddal y tu mewn i’r pen. Gellir cwblhau 
llawdriniaeth i osod siynt, i ddargyfeirio’r 
hylif allan o’r pen, os oes angen. Cyn 
geni, dylai’r hylif gludo cemegau pwysig 
o gwmpas y tu allan i’r ymennydd, sy’n 
helpu’r ymennydd i ddatblygu. Os na fydd 
yr hylif yn gallu cyrraedd y mannau hyn, 
mae’r datblygiad yn llai trefnus a gall achosi’r 
effeithiau ar ddysgu ac ymddygiad yr ydym 
yn eu cysylltu â hydroceffalws. Mae gennym 
ni daflen wybodaeth ar hydroceffalws i 
rieni sydd angen gwybod mwy, ‘What is 
Hydrocephalus?’ ar http://bit.ly/WhatisHyd

Chiari II
Yn achosion o myelomeningocoele, mae 
llinyn y cefn yn chwyddo allan o bibell asgwrn 
y cefn. Mae hyn yn arwain at lai o le i gefn yr 
ymennydd ddatblygu, sy’n achosi camffurfiad 
Chiari II (dau). Mae’r rhan hon o’r ymennydd, 
y cerebelwm, yn mynd yn hirach ac yn 
deneuach na’r arfer, ac efallai y bydd rhan 
ohono yn is i lawr na’r arfer, nesaf at linyn 
y cefn ar waelod y penglog. Ar adroddiad 
eich sgan, efallai y bydd hyn yn cael ei alw’n 
‘cerebellar tonsil herniation’. I nifer o fabanod, 
ni fydd hyn yn achosi unrhyw broblemau ond, 
i rai, gall arwain at broblemau anadlu a llyncu, 
a diffyg ffurfder cyhyrau.

Yr wythnosau cyntaf 

Bydd wythnosau cyntaf bywyd eich 
baban newydd yn amser eithaf prysur, 
o lawdriniaethau, cyfarfod â gweithwyr 
proffesiynol newydd, ac apwyntiadau 
archwilio i ddechrau ar driniaethau a 
therapïau eich baban, a gwneud yn siŵr  
y cewch eich cynorthwyo trwy’r cyfnod 
prysur hwn.

Ar ôl geni eich baban, bydd y briw ar y cefn 
yn cael ei orchuddio â gorchudd di-haint i atal 
haint cyn llawdriniaeth. Bydd y llawdriniaeth 
i ‘gau’ briw spina bifida fel arfer yn cael ei 
chwblhau o fewn diwrnod neu ddau, ar ôl 
i’ch baban setlo ar ôl ei eni. (Os bydd y briw 
eisoes wedi cael ei orchuddio gan groen, 
fel lipomyelomeningocoele, ni fydd brys ar 
gyfer llawdriniaeth; bydd eich niwrolawfeddyg 
yn siarad â chi am yr amser gorau ar gyfer 
llawdriniaeth ac efallai y bydd eisiau aros sawl 
blwyddyn cyn cwblhau llawdriniaeth.) Os 
bydd gan eich baban friw mawr iawn, efallai 
y bydd y niwrolawfeddygon yn gweithio gyda 
llawfeddygon plastig i wneud yn siwr y bydd y 
croen yn gorchuddio’r briw.

Os bydd hydroceffalws eisoes yn bresennol, 
efallai y bydd siynt yn cael ei osod ar 
yr un pryd. Fel arall, efallai y bydd eich 
niwrolawfeddyg eisiau aros i weld sut 
bydd pethau’n datblygu ar ôl cwblhau’r 
llawdriniaeth ar y cefn. Weithiau, mae cau’r 
cefn yn ‘dal’ CSF yn y fentriglau a gall 
hydroceffalws ddatblygu ar ôl llawdriniaeth 
ar y cefn. Mewn achosion eraill, efallai y bydd 
eich llawfeddyg eisiau i’ch baban fynd adref 
am rai wythnosau cyn y llawdriniaeth i osod 
siynt, i ganiatáu i’w system imiwnedd gryfhau. 
Dylid cynnal llawdriniaeth eich baban mewn 
ystafell law-drin rhydd o latecs, i leihau’r risg 
o’ch baban yn datblygu alergedd i latecs yn 
ddiweddarach. Mae plant â spina bifida yn 
arbennig o dueddol i ddatblygu alergedd i 
latecs, ac mae ymchwil wedi canfod bod y 
risg yn gysylltiedig â nifer y llawdriniaethau 

y mae plant wedi’u cael. Mae cynnal 
llawdriniaethau mewn ystafelloedd rhydd o 
latecs wedi dangos gostyngiad sylweddol yn 
y posibilrwydd o ddatblygu alergedd. Gan fod 
latecs mewn llawer o gynhyrchion cyffredin, 
mae atal datblygu’r alergedd yn gwneud 
bywyd bob dydd yn llawer symlach. Dylid 
defnyddio cathetrau rhydd o latecs, a thethau 
bwydo a dymis silicon hefyd.

Mae’r rhan fwyaf o fabis â spina bifida a 
hydroceffalws yn bwydo’n dda. Mae rhai 
babanod ychydig yn gysglyd ac yn araf yn 
bwydo hyd nes y bydd siynt yn cael ei osod, 
ac efallai y bydd rhaid bwydo rhai babanod â 
Chiari trwy diwb. Fel arall, dylai fod yn bosibl 
bwydo eich baban ar y fron, os byddwch yn 
dymuno gwneud. 

Tra bod eich baban yn yr ysbyty o hyd, dylid 
cynnal sgan ar y bledren a’r arennau i wirio 
nad oes wrin yn llifo yn ôl i fyny i’r arennau 
(adlif) ac y gall y bledren wacáu’n iawn. Mae’n 
gyffredin nawr i’r tîm wroleg ddangos i chi sut 
i gathetreiddio eich baban (ISC) a gweinyddu 
meddyginiaeth i ymlacio’r bledren, sy’n 
caniatáu iddi lenwi’n iawn, o fewn misoedd 
cyntaf ei fywyd. Mae ymchwil presennol yn 
dangos efallai y bydd hyn yn lleihau’r angen 
am lawdriniaeth fawr yn ddiweddarach yn 
ystod eu plentyndod. Hefyd, gall dechrau 
eich plentyn ar ISC, pan fydd yn ddwy oed, 
er enghraifft, fod yn drafferthus os bydd 
yn gwrthod, felly bydd sicrhau ei fod yn 
gyfarwydd ag ef yn gynnar, yn caniatáu iddo 
ei dderbyn fel rhan o drefn bob dydd. Mae’n 
well llunio cynllun gyda’r tîm wroleg i gael 
eich plentyn allan o wisgo cewynnau yn ystod 
blynyddoedd ysgol gynradd. 

Os bydd gan eich baban unrhyw broblemau â 
safle ei draed neu bengliniau, mae’n gyffredin 
i’r tîm orthopedig ddechrau triniaeth yn 
gynnar, fel arfer, trwy ddal y traed yn eu lle 
gyda strapiau neu gastiau plastr, a gwneud 
newidiadau bach bob wythnos pan fydd 
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y plasteri’n cael eu newid. Gelwir hyn yn 
dechneg Ponsetti. Pan fydd y traed yn y safle 
cywir, oddeutu tri mis, bydd eich baban yn 
cael ‘bŵts a bar’ i ddal y traed yn y safle cywir 
am sawl mis. Dylech gael eich cyfeirio at eich 
gwasanaeth ffisiotherapi lleol cyn i chi fynd 
adref.

Mynd adref
Gall mynd â’ch baban newydd adref fod 
yn hynod anodd i ddechrau, ond bydd 
yr ysbyty’n dweud wrthych beth i gadw 
llygad arno, pan gewch ddechrau rhoi bath 
a golchi gwallt eich baban, ac â phwy i 
gysylltu os byddwch yn pryderu.

Weithiau, mae babanod sydd wedi 
bod yn yr ysbyty angen ychydig mwy o 
ddiwrnodau i setlo i mewn i drefn; yn yr 
ysbyty, mae’r golau a’r lefelau sŵn yn y 
nos yn debyg i’r dydd. Trwy wneud dydd a 
nos yn wahanol, gallwch helpu eich baban 
i setlo’n gynt, a po fwyaf o gwsg y bydd 
eich baban yn ei gael, po fwyaf o gwsg y 

byddwch chi’n ei gael hefyd! Defnyddiwch 
ddillad gwahanol ar gyfer y nos ac, ar ôl ei 
fwydo am y tro olaf, cadwch y golau mor 
isel â phosibl os bydd rhaid i chi dendio’ch 
baban. Peidiwch â gwneud gormod o 
sŵn na siarad llawer os bydd rhaid i chi 
dendio’ch baban yn ystod y nos, a dylech 
osgoi teganau cerddorol neu oleuadau nos 
‘sioe olau’, a all ei gwneud hi’n anoddach 
i’ch baban ddysgu setlo yn y tawelwch 
neu’r tywyllwch.

Efallai y bydd angen i chi roi eich baban i 
gysgu ar ei ochr, i ffwrdd o’r safle atgyweirio 
ar y cefn, am ychydig wythnosau, ac efallai 
y bydd angen i chi ei droi ar ei ochr arall 
unwaith neu ddwywaith yn ystod y nos. 
Mwy na thebyg y byddwch yn teimlo bod 
angen i chi wirio eich baban yn aml trwy 
gydol y nos i ddechrau – mae’r rhan fwyaf  
o rieni’n dechrau ymlacio dros amser.

A’r peth pwysicaf oll yw… mwynhewch  
eich baban!

Y misoedd nesaf

Efallai y bydd wythnosau cyntaf bywyd eich 
baban yn ymddangos yn brysur gyda llawer o 
apwyntiadau. Yn ystod y diwrnodau cynnar hyn, 
bydd eich arbenigwyr eisiau gwirio bod popeth 
yn mynd yn dda a byddant yn dechrau ar y 
triniaethau ar gyfer eich baban. Yn fuan, bydd yr 
apwyntiadau ymhellach oddi wrth ei gilydd.

Brechiadau
Dylai eich baban gael yr holl frechiadau arferol 
a gynigir, oni bai bod rhesymau penodol, 
anghysylltiedig pam na ddylid eu rhoi ym 
marn eich meddyg. Nid oes unrhyw beth 
cysylltiedig â spina bifida na hydroceffalws 
sy’n golygu na ddylent gael yr amddiffyniad 
pwysig hwn – gweler ein taflenni gwybodaeth, 
‘Vaccinations and Spina Bifida’ a ‘Vaccinations 
and Hydrocephalus’ i gael mwy o wybodaeth ar 
http://bit.ly/VaccSB a http://bit.ly/VaccHyd

Bwydo 
Erbyn i chi gyrraedd adref, dylai eich baban 
fod yn bwydo’n iawn ar laeth. Os yw’ch babi’n 
ei chael hi’n anodd bwydo, siaradwch â’r 
tîm niwrolawfeddygaeth (neu dîm pediatrig). 
Weithiau, gall bwydo’n wael fod yn arwydd nad 
yw’r siynt yn gweithio’n iawn, neu fod y Chiari yn 
achosi problemau. Efallai y cewch eich cyfeirio 
at therapydd lleferydd ac iaith - arbenigwr mewn 
popeth sy’n ymwneud â’r geg - neu ddietegydd 
a all gynnig cyngor maethol.

Pan fyddwch yn dechrau diddyfnu eich babi, 
pan fydd oddeutu chwe mis, dylech ei gyflwyno 
at ystod eang o lysiau. Gall diet amrywiol sy’n 
cynnwys llysiau, ffrwythau a grawnfwydydd 
helpu i atal rhwymedd, a gall arferion da yn 
gynnar helpu i atal gordewdra. Mae plant â spina 
bifida yn fwy tueddol o fod yn ordew na phlant 
heb spina bifida, gan nad oes ganddynt gymaint 
o gyhyrau (sy’n defnyddio egni). Gall fod yn 
anodd colli pwysau gormodol, felly mae’n well 
ei atal i ddechrau, gyda diet iach. Mae dewis 
peidio â defnyddio bwyd fel pleser neu wobr yn 
fesur ataliol da hefyd. Os yw’ch baban yn cael 
trafferth neu’n tagu ar lympiau, defnyddiwch 

fwyd piwrî eto am gwpwl o wythnosau ond, 
os bydd yn digwydd eto, rhowch wybod i’r tîm 
niwro a’r pediatregydd oherwydd y gall fod o 
ganlyniad i Chiari. Efallai y cewch eich cyfeirio at 
therapydd lleferydd ac iaith - arbenigwr mewn 
popeth sy’n ymwneud â’r geg. Gall dietegydd 
gynnig cyngor maethol hefyd. 

Symud a datblygu
Gall spina bifida effeithio ar y ffordd y mae 
ymennydd eich baban yn datblygu, sy’n achosi 
rhai anawsterau o ran dysgu ac ymddygiad. 
Efallai y bydd angen help ychwanegol ar blant 
â spina bifida i ddysgu sut i symud oherwydd y 
gwahaniaeth hwn yn natblygiad yr ymennydd. 
Mae ymenyddiau babanod yn datblygu’n gyflym 
iawn, yn enwedig yn ystod y flwyddyn gyntaf, ac 
mae hyn yn rhoi llawer o gyfle i wneud yn siwr 
bod y datblygiad hwn gystal â phosibl, trwy hwyl 
a chwarae. Er enghraifft, bydd ‘amser bola’ yn 
helpu eich baban i ddatblygu rheolaeth pen. A 
fydd yn helpu gyda datblygu eistedd ac, yn y 
pen draw, symudiadau bysedd. 

Mae gemau sy’n cynnwys llawer o symud, fel 
‘rhwyfo’r cwch’, neu’r rheiny â symudiadau 
trwy’r awyr, a chaneuon â symudiadau, yn 
helpu eich baban i ddysgu sut i gydgysylltu ei 
symudiadau; po fwyaf y byddwch yn ei wneud, 
gorau oll fydd y posibilrwydd o helpu i ddatblygu 
ymennydd eich baban. Mae’n bwysig nad 
yw’ch baban yn ‘colli’ camau datblygu, fel rholio 
drosodd – bydd eich ffisiotherapydd yn dangos i 
chi sut i helpu. Os nad yw’ch baban yn cropian, 
efallai bod angen cyfarpar i’w helpu i symud o 
gwmpas adref, er mwyn archwilio a chwarae.

Yn chwe mis oed, bydd angen i’ch baban 
dreulio amser yn eistedd yn unionsyth i 
wneud yn siwr bod y rhan o’r ymennydd sy’n 
gwneud synnwyr o beth rydym ni’n ei weld yn 
dechrau gweithio’n iawn. Bydd angen cymorth 
ychwanegol ar lawer o fabanod â spina bifida 
i eistedd yn unionsyth, a dylai eich therapydd 
galwedigaethol helpu gyda hyn. 
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Yn ystod y flwyddyn gyntaf, ni fydd arnoch 
angen unrhyw beth ychwanegol adref, ond, 
os byddwch yn meddwl symud, byddai’n 
werth ystyried cartref â thoiled i lawr grisiau. 
Os byddwch wedi cael eich cynghori y bydd 
eich plentyn yn defnyddio cadair olwyn fwy 
na thebyg, mae cartrefi â grisiau isel neu heb 
risiau i’r eiddo, a drysau a chynteddau llydan 
yn fuddiol. Efallai y bydd rhaid i chi gadw rhai 
eitemau, felly byddai lle storio’n ddefnyddiol. 
Wrth edrych i’r dyfodol, gall cael lle i adeiladu 
estyniad ar gyfer ystafell wely ac ystafell 
ymolchi (yn amodol ar ganiatâd cynllunio) 
olygu na fydd angen symud tŷ eto wrth i’r 
plentyn dyfu fyny. Yn ystod y misoedd cynnar, 
ni fydd angen i chi brynu unrhyw beth yn 
benodol, ond dyma rai awgrymiadau.

Efallai y bydd Grantiau Cyfleusterau i’r  
Anabl ar gael i helpu gyda’r gost. Gweler 
https://www.gov.uk/disabled-facilities-
grants/overview

Pramiau
Pa fyddwch yn mynd â’ch baban adref am y 
tro cyntaf, bydd angen i chi ei gadw oddi ar ei 
gefn i gysgu, er mwyn caniatáu iddo wella ar 
ôl y llawdriniaeth. Hefyd, bydd arnoch angen 
pram a fydd yn caniatáu i’ch baban gysgu’n 
wastad. Bydd yn werth chwilio o gwmpas, 
oherwydd mai rhai’n honni eu bod nhw’n 
wastad, ond nid ydynt yn hollol wastad bob 
amser. Os byddwch yn ystyried prynu system 
deithio, mae’r crud cario yn ddelfrydol. Ni 
ddylai babanod dreulio’n hwy nag sydd  
angen yn rhan sedd y car mewn unrhyw 
achos. Dylai’r matresi sy’n dod gyda  
chrudiau cario a chrudiau fod yn iawn  
ar gyfer anghenion eich baban.

Crudiau
Bydd crud a matres arferol yn iawn; mae 
ochrau gostwng yn ddefnyddiol os bydd 
arnoch angen unrhyw beth ychwanegol, fel 
offer i helpu rhoi eich baban yn y safle cywir - 
bydd yr ysbyty’n eich cynghori chi ar hyn. Ni 

ddylech orfod prynu matres apnoea; os  
bydd angen un ar eich baban, bydd un yn  
cael ei ddarparu.

Seddau car
Mae’n bosibl prynu seddau car sy’n caniatáu 
i’ch baban orwedd yn wastad, ond nid oes 
angen y nodwedd hon yn aml, a gall y seddau 
hyn fod yn ddrud. Mae gan rai seddau uned 
sedd a chefnen y gallwch ei ogwyddo’n ôl 
os bydd angen cynhaliaeth pen ychwanegol 
ar eich baban. Pan fyddwch yn prynu sedd 
car, chwiliwch am un â chynhaliaeth pen 
ychwanegol da, a phadin trwchus, cyfforddus 
ar y cefn, fydd yn fwy cysurus. Mae gan rai 
seddi nodwedd bwylltid, a all ei gwneud hi’n 
haws rhoi eich baban ynddi’n ddiogel. Mae rhai 
cwmnïau, fel Mothercare a Kiddicare, yn cynnig 
gwasanaeth gosod ar gyfer eich sedd car.

Rydym ni’n awgrymu nad yw’ch baban yn 
treulio cyfnod hir o amser mewn sedd car, a 
defnyddio seddau car i deithio’n unig, nid i 
gysgu ynddynt.

Bath
Pan fydd yr ysbyty’n dweud wrthych y  
gallwch ddechrau rhoi bath i’ch baban,  
efallai y bydd mewnosodiad bath sbwng yn 
defnyddio, fel Summer Comfy Bath Sponge, 
sy’n fwy cysurus ac sy’n rhoi cynhaliaeth  
pen ychwanegol i’ch baban.

Dillad
Gall dillad â phopwyr neu ffasninau i lawr  
y tu blaen fod yn haws i’w defnyddio na’r 
rheiny sydd angen eu tynnu dros y pen, a gall 
siwtiau â phopwyr i lawr y coesau fod yn haws 
i’w gwisgo. Gallai fests â llinell gwddf ‘amlen’ 
fod yn fwy cyfforddus i’w gwisgo na gyddfau 
crwn, os oes gan eich baban siynt wedi’i osod.

Mae’r elusen, Fledglings, yn darparu 
amrywiaeth o ddillad ar gyfer plant ag 
anableddau. Gweler http://www.fledglings.
org.uk/index.php/about

Niwrolawfeddyg – mae niwrolawfeddygon 
yn arbenigwyr ar gyflyrau’r ymennydd ac 
asgwrn y cefn. Bydd niwrolawfeddyg yn 
cwblhau unrhyw lawdriniaeth angenrheidiol, 
a fydd fel arfer yn cynnwys cau cefn baban 
yn fuan ar ôl ei eni, a gosod siynt os bydd 
hydroceffalws yn datblygu. 

Niwrolawfeddyg fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Nyrs Arbenigol Hydroceffalws – mae gan 
rai gwasanaethau niwrolawfeddygaeth nyrsys 
arbenigol sy’n helpu trwy ddarparu ac egluro 
gwybodaeth, cysylltu â chleifion a gweithwyr 
proffesiynol eraill, a rhoi cymorth ychwanegol.

Nyrs Arbenigol Hydroceffalws fy 
mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Wrolegwyr – arbenigwyr ar y bledren a’r 
arennau.

Wrolegydd fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Nyrsys Wroleg Arbenigol – bydd nyrs 
wroleg arbenigol, trwy weithio’n agos 
â’r wrolegydd, yn helpu trwy asesu 
gweithrediad pledren eich baban yn ystod 
yr wythnosau cynnar, a’ch addysgu i 
gathetreiddio, os bydd angen, ac yn rhoi 
cymorth a chyngor i chi ar ofal pledren a 
choluddyn. 

Nyrs Wroleg Arbenigol fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Beth fydd ei angen ar 
eich baban

Gweithwyr proffesiynol efallai y 
byddwch yn eu gweld yn ystod 
blwyddyn gyntaf eich plentyn
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Offthalmolegwyr – maen nhw’n 
arbenigwyr y llygaid ac efallai y byddant 
yn gysylltiedig â gofal babanod â 
hydroceffalws a all ddioddef problemau 
gyda’u golwg neu symudiad eu llygaid.

Offthalmolegydd fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Llawfeddyg Orthopedig – gan y gall 
spina bifida effeithio ar y coesau, y traed, 
a symudedd yn aml, weithiau mae angen 
llawdriniaeth sy’n ymwneud â’r cyhyrrau a’r 
esgyrn, fel techneg Ponsetti, i wella siâp a 
safle traed, a gosod bres ar gyfer gwargemi 
neu ddatgymaliad y glun.

Llawfeddyg Orthopedig fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Ffisiotherapyddion – maent yn weithwyr 
gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio i 
hyrwyddo symudiad a symudedd.

Ffisiotherapydd fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Ymwelwyr iechyd – maent yn darparu 
cymorth yn ystod plentyndod cynnar 
plentyn. Maent yn monitro twf a lles baban 
(ac yn cofnodi pethau yn y ‘Llyfr Coch’ fel 
arfer), a gwirio datblygiad eich plentyn. 
Efallai bod ymwelydd iechyd arbenigol yn 
eich ardal, a fydd yn brofiadol yn anghenion 
plant â chyflyrau iechyd, a’u teuluoedd.

Ymwelydd iechyd fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Therapyddion Lleferydd ac Iaith – maent 
yn weithwyr iechyd proffesiynol sy’n ymdrin 
â datblygiad iaith a lleferydd. Efallai bydd 
eu hangen os fydd eich baban yn cael 
anawsterau llyncu neu broblemau’n dysgu 
cnoi wrth ddechrau ar fwyd solet. 

Therapydd Lleferydd ac Iaith fy 
mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

Gweithwyr Portage – maent yn weithwyr 
chwarae arbennig a all roi syniadau i chi ar 
gyfer gweithgareddau chwarae a all helpu 
datblygiad eich plentyn. Gofynnwch i’ch 
ymwelydd iechyd neu’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol a yw’r gwasanaeth hwn ar 
gael yn eich ardal. 

Gweithiwr Portage fy mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:

 

Therapyddion Galwedigaethol – efallai y 
bydd plant â spina bifida a hydroceffalws 
angen cymorth i ddysgu a chyflawni 
gweithgareddau bywyd bob dydd, fel 
eistedd, gwisgo neu fwydo eu hunain. Mae 
therapyddion galwedigaethol yn helpu pobl 
i addasu a datblygu sgiliau e.e. gydag offer 
arbenigol, cynorthwyo rhieni, neu gynghori 
ar addasiadau.

Therapydd Galwedigaethol fy  
mhlentyn yw:

Rhif cyswllt:

Gwybodaeth arall:
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Gall darganfod bod gan eich baban 
spina bifida effeithio ar gyllid eich teulu. 
Er enghraifft, efallai na fyddwch eisiau 
dychwelyd i’r gwaith mor gynnar ag yr 
oeddech wedi’i fwriadu’n wreiddiol, a dylai’r 
adran hon roi syniad i chi o’r help sydd ar 
gael ac ym mha gam o’r broses y gallwch 
gyrchu’r cymorth hwn. Byddwn ni hefyd yn 
rhoi gwybod i chi pa help arall sydd ar gael, a 
allai wneud bywyd o ddydd i ddydd ychydig 
yn haws. 

Yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl geni babi, 
mae gan famau hawl i bresgripsiynau rhad ac 
am ddim a gofal deintyddol rhad ac am ddim.

Budd-daliadau 
Lwfans Byw i’r Anabl (DLA)
Mae Lwfans Byw i’r Anabl yn fudd-dal nad 
yw’n dibynnu ar brawf modd gyda dau ran ar 
gyfer gofal a symudedd. Gall yr elfen ofal fod 
yn daladwy o dri mis oed. Mae’r ffurflen yn hir 
ac yn gymhleth, felly efallai y byddai’n syniad 
cael help (gan Weithwyr Cymorth a Datblygu 
Shine, gweler tudalen 18 ymlaen, neu 
cysylltwch â’r Swyddfa Cyngor ar Bopeth) i’w 
llenwi. Mae tair lefel o daliadau, gan ddibynnu 
ar faint o ofal neu oruchwyliaeth ychwanegol 
sydd ei angen ar eich baban o’i gymharu â 
baban heb spina bifida a/neu hydroceffalws, 
a ph’un ai a oes angen y gofal yn ystod y 
dydd a’r nos, neu ar adegau penodol yn unig. 
Gall llenwi dyddiadur am rai diwrnodau cyn 
llenwi’r ffurflen helpu, i weld faint o bethau 
‘ychwanegol’ rydych chi’n eu gwneud, gan 
y bydd hyn yn helpu i greu darlun cywir o 
anghenion eich baban. Os yw’ch baban yn 
sâl iawn ac ni ddisgwylir iddo fyw, gallwch 
wneud cais o’i enedigaeth o dan reolau 
arbennig.

Nid yw cael diagnosis o spina bifida neu 
hydroceffalws yn eich gwneud chi’n gymwys 
i dderbyn Lwfans Byw i’r Anabl fel mater o 
drefn. Bydd angen i chi ddangos bod angen 

gofal neu oruchwyliaeth ychwanegol ar 
eich baban, oherwydd ei gyflwr. Ni fydd y 
gwneuthurwyr penderfyniadau sy’n darllen y 
ffurflen o angenrheidrwydd yn gwybod llawer 
am spina bifida na hydroceffalws – bydd 
rhaid i chi roi manylion ynghylch sut mae’r 
cyflwr/cyflyrau’n effeithio ar eich plentyn.

Gallwch gael ffurflenni:

•  o swyddfa’r Adran Gwaith a Phensiynau 
neu’r Ganolfan Waith leol

•  trwy ffonio’n Llinell Ymholiadau Budd-
daliadau Ffôn: 0800 88 22 00

•  ar-lein ar http://bit.ly/ShineDLA
Gellir hawlio’r elfen Symudedd Cyfradd 
Uwch o dair oed, os yw’ch plentyn yn 
cael anawsterau corfforol cerdded. Yn 
ddiweddarach, gall plant pump oed a hŷn 
hawlio elfen Symudedd Cyfradd Is, os bydd 
angen mwy o arweiniad neu oruchwyliaeth 
arnynt wrth gerdded yn yr awyr agored, nag y 
byddai ei angen ar blant eraill o’r un oed, heb 
y cyflwr.

Mae derbyn Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer 
eich baban yn golygu y byddwch yn gymwys 
i dderbyn budd-daliadau neu lwfansau eraill, 
felly gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i 
incwm eich cartref.

Sylwer: mae newidiadau diweddar hefyd yn golygu y gall plant 
sy’n derbyn Lwfans Byw i’r Anabl barhau i hawlio’r budd-dal pan 
fyddant yn yr ysbyty - a oedd yn cael ei stopio ar ôl 28 diwrnod yn 
flaenorol. Mae hefyd yn golygu y gallwch wneud eich cais cyntaf 
a chael eich talu pan fydd eich plentyn yn dri mis oed, hyd yn oed 
yw’n parhau i fod yn glaf preswyl. 

Lwfans Gofalwyr
Os bydd eich plentyn yn derbyn Lwfans Byw 
i’r Anabl ar gyfradd ganolig neu uwch o’r elfen 
Gofal, efallai y byddwch yn gymwys i wneud 
cais am Lwfans Gofalwyr.

Ar gyfer hyn, bydd angen i chi hefyd:

•  fod yn rhoi 35 awr o ofal personol i’ch 
plentyn bob wythnos

•  yn ennill llai na £110* yr wythnos (chi’n 
unig, nid incwm y cartref)

•  peidio â bod mewn addysg amser llawn 
(h.y. mwy na 21 awr). 

Sylwer: byddwch yn cael cyfradd is os byddwch ar fudd-daliadau 
penodol, fel Cymhorthdal Incwm. *£116 o fis Ebrill 2017

Budd-daliadau eraill
Os bydd eich plentyn yn derbyn Lwfans 
Byw i’r Anabl, gall, gan ddibynnu ar eich 
amgylchiadau eraill, olygu eich bod chi’n 
gymwys i dderbyn Budd-dal Tai, Cynllun 
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, Grantiau 
Effeithlonrwydd Ynni, a mwy o arian os 
byddwch yn derbyn Cymhorthdal Incwm neu 
Gredyd Treth Plant. 

Cynllun Cychwyn Iach
Os byddwch yn derbyn budd-daliadau 
penodol (Cymhorthdal Incwm, Lwfans 
Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, neu Gredyd 
Treth Plant, neu Gredyd Treth Gwaith yn 
achlysurol), gallwch fod yn gymwys ar gyfer 
y Cynllun Cychwyn Iach. Mae’n rhoi hawl i 
rieni â phlentyn iau na phedair oed dderbyn 
talebau i brynu llaeth buwch, fformiwla 
baban, ffrwythau a llysiau ffres, a chwponau i 
dderbyn fitaminau rhad ac am ddim.

Cysylltwch â Cychwyn Iach dros y  
ffôn: 0345 607 6823, neu ar y wefan:  
www.healthystart.nhs.uk i gofrestru.

Apwyntiadau ysbyty 
Dylech allu cael helpu gyda chostau theithio 
i’r ysbyty i fynychu apwyntiadau (nid i 
ymweld), os ydych chi neu aelod o’ch teulu’n 
derbyn: 

•  Cymhorthdal Incwm
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig  

ar Incwm
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig 

ar Incwm.

Efallai y cewch ychydig o help hefyd os ydych 
chi’n derbyn: 

•  Credyd Treth Plant
•  Credyd Treth Gwaith
•  Lwfans Ceisio Gwaith Cyfrannol
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Cyfrannol
•  Credyd Cynhwysol.

Help a chymorth arall 
Cronfa’r Teulu 
Mae Cronfa’r Teulu yn darparu grantiau ar 
gyfer teuluoedd sy’n magu plant ag anabledd 
neu salwch difrifol, ar gyfer eitemau hanfodol 
fel peiriant golchi dillad, oergell, neu ddillad. 
Gall hefyd roi grantiau ar gyfer costau ymweld 
â’r ysbyty, gwyliau neu wersi gyrru ar gyfer 
rhiant. Bydd angen i chi ddangos eich bod 
chi’n derbyn un o’r budd-daliadau isod:

•  Credyd Treth Plant
•  Credyd Treth Gwaith
•  Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
•  Cymhorthdal Incwm
•  Budd-dal Analluogrwydd
•  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
•  Budd-dal Tai
•  Credyd Pensiwn
•  Credyd Cynhwysol.
Cysylltwch â Chronfa’r Teulu dros y  
ffôn: 01904 550 055 neu ar y wefan:  
www.familyfund.org.uk

Absenoldeb Rhiant 
Mae Absenoldeb Rhiant yn rhoi hawl i rieni 
plant anabl gymryd cyfnod o amser o’r gwaith 
i ofalu am eu plentyn, mynychu apwyntiadau 
ysbyty ac ati, cyn belled â’ch bod chi wedi 
bod yn gweithio i’ch cyflogwr presennol am o 
leiaf blwyddyn, a bod eich plentyn yn derbyn 
Lwfans Byw i’r Anabl. Mae’r amser i ffwrdd 
yn ddi-dâl, ac mae gan bob rhiant yr hawl 
i gymryd hyd at 18 wythnos o Absenoldeb 

Materion ariannol 
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Rhiant hyd nes bod eu plentyn yn troi’n 18 oed.

Ceir mwy o wybodaeth ar  
http://bit.ly/PLGOVUK

Gofal Plant
Yn ôl y gyfraith, mae gan feithrinfa neu 
warchodwyr plant ddyletswydd i beidio â 
thrin plentyn anabl yn ‘llai ffafriol’ a gwneud 
‘addasiadau rhesymol’ ar gyfer plant 
anabl. Bydd llawer o awdurdodau lleol yn 
cymorthdalu gofalwr plant i dderbyn plentyn a 
fydd angen mwy o ofal na’r arfer.

Ceir mwy o wybodaeth ar  
http://bit.ly/CCGOVUK

Bathodyn Glas/ Cerdyn Parcio Anabl
Er nad yw ar gael i blant iau na dwy oed fel 
arfer, gallwch wneud cais os oes gan eich 
baban gyflwr sy’n golygu naill ai:

•  bod rhaid cario offer meddygol swmpus 
gydag ef/hi bob amser, na ellir eu cario heb 
anhawster mawr.  
Mae’r rhain yn cynnwys:
–  peiriannau anadlu
–  peiriannau sugno
–  pympiau bwydo
–  offer parenterol
–  gyrwyr chwistrell
–  offer ocsigen

–  offer monitro dirlawnder ocsigen parhaus
–  harnais Pavlik, castiau sbica cluniau;

•  neu os oes angen ei gadw’n agos at gerbyd 
bob amser i gael triniaeth ar gyfer cyflwr, 
neu i fynd ag ef/hi rhywle i gael triniaeth ar 
frys e.e. plant â thraceostomi, plant sy’n 
cael trawiadau difrifol, plant â diabetes 
ansefydlog, neu blant terfynol wael a all 
adael eu cartrefi am gyfnodau byr yn unig ac 
efallai fyddai angen mynd adref yn gyflym.

Gallwch ddechrau ceisiadau ar:  
http://bit.ly/ShineBlueBadge

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor i 
Bobl Anabl 
Mae hwn yn ostyngiad ym mil y Dreth Gyngor 
nad yw’n dibynnu ar brawf modd, ar gyfer 
pobl:

•  sy’n defnyddio cadair olwyn tu mewn, neu
•  sydd ag ystafell ymolchi neu gegin 

ychwanegol ar gyfer plentyn neu oedolyn 
anabl, neu 

•  sydd wedi neilltuo ystafell ar gyfer unigolyn 
anabl, er enghraifft, defnyddio ystafell fwyta i 
storio offer.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae lwfans pobl 
anabl tebyg.

Gweler NI Direct: http://bit.ly/2hVhYC6

Materion teuluol

Gofalu amdanoch CHI...
Mae bod yn rhiant yn anodd i bawb ac, os oes 
gan eich baban anghenion ychwanegol, gall 
roi straen ychwanegol arnoch chi, eich partner, 

a’r teulu cyfan. Byddwch yn cael nosweithiau 
o gwsg toredig a bwydo, a all ymddangos 
yn ddiddiwedd, ond bydd gennych bryderon 
ychwanegol a llawer o apwyntiadau fwy na 

thebyg, a fydd yn cymryd amser, ac arosiadau 
yn yr ysbyty efallai.

Gyda chymaint yn digwydd, gall fod yn anodd 
mwynhau eich baban, a mwynhau bod yn 
rhiant.

Nawr yw’r amser i dderbyn unrhyw gynigion 
o help, a gofyn a oes arnoch angen unrhyw 
gymorth y tu hwnt i hyn. Os byddwch wedi 
cael toriad Cesaraidd, bydd hyn yn bwysig 
iawn, gan na fyddwch yn gallu codi eich 
plentyn am oddeutu chwe wythnos. Os nad 
oes neb ar gael i’ch helpu chi, cysylltwch 
ag Adran Plant ag Anableddau eich 
Gwasanaethau Cymdeithasol lleol cyn gynted 
ag y byddwch yn meddwl efallai bod problem, 
a lluniwch restr o’r pethau y byddwch angen 
help gyda nhw. Bydd cael help cyn gynted 
ag y byddwch ei angen yn helpu i osgoi 
argyfyngau trallodus. Yn yr un modd, os yw’ch 
anabledd chi yn golygu bod gofalu am eich 
baban yn anodd, cysylltwch â’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol i gael help ychwanegol.

Gall aelodau’r teulu fod yn bryderus ynghylch 
gofalu am faban ag anghenion ychwanegol a 
gall fod angen ychydig o sicrwydd arnynt, yn 
ogystal â dangos iddyn nhw sut i ofalu am eich 
baban. Ond mae angen yr help ychwanegol 
hwn arnoch, yn enwedig os oes gennych chi 
blant eraill, oherwydd byddan nhw eich angen 
chi hefyd. Rhannwch y gofal a chyfathrebwch 
â’ch partner, os oes gennych chi un. Efallai y 
bydd eich partner yn teimlo’n wahanol i chi, ac 
yn teimlo’n ansicr ynghylch bod yn agored am 
ei ofnau a’i bryderon, neu efallai bydd yn mynd 
yn isel ei ysbryd. Os byddwch yn drwgdybio 
neu ei fod yn dangos ei fod yn isel ei ysbryd, 
dylech ei annog i fynd i weld meddyg teulu.

(Hefyd, cofiwch nad yw bob amser mor hawdd 
adnabod arwyddion iselder ysbryd neu bryder 
ynoch chi eich hun ag ydyw mewn pobl eraill.) 
Neilltuwch amser i chi fel cwpwl, yn hytrach na 
rhieni.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gofalu 
amdanoch chi eich hun
Gall bwyta’n dda, cael awyr iach yn rheolaidd, 
ac ymarfer corff, gadw eich lefelau egni i fyny 
a helpu i leddfu straen. Chwiliwch pa gymorth 

sydd ar gael yn lleol – gall Canolfannau Plant 
Dechrau Cadarn ddarparu llawer o gymorth 
a chyfleoedd i gyfarfod â rhieni eraill. Bydd 
yn bwysig arbed eich egni, yn enwedig yn 
ystod y misoedd cynnar prysur. Peidiwch â 
theimlo’n euog dros gymryd “amser allan” i 
fagu nerth – ystyriwch hyn yn fuddsoddiad, 
oherwydd os byddwch wedi blino’n llwyr, ni 
fyddwch yn gallu gofalu am eich baban. Yn yr 
un modd, peidiwch â phoeni os na fyddwch yn 
gallu cyflawni popeth fel yr oeddech yn arfer ei 
wneud – cadwch ar y rhestr ‘rhaid gwneud’. 

Eich plant eraill
Mae baban newydd yn gyffrous ac yn her i’ch 
plant hŷn. Mae’n golygu llai o amser iddyn 
nhw, yn enwedig yn ystod y dyddiau cynnar, 
ac mae’n newid i’r teulu. Efallai eu bod nhw 
wedi bod yn ymwybodol cyn yr enedigaeth 
bod y baban yn mynd i fod yn ‘sâl’, ac efallai 
eu bod nhw wedi pryderu beth fydd hyn yn ei 
olygu mewn gwirionedd. Ac os fydd y baban 
wedi gorfod cael llawdriniaeth neu arhosiad 
estynedig yn yr ysbyty, bydd wedi bod yn 
anodd cadw trefn y teulu’r un peth. Efallai y 
bydd mam-guod a thad-cuod, neu ffrindiau 
wedi bod yn gofalu am y plant hŷn, wedyn 
mae’n anoddach mynd yn ôl i’ch trefn ddyddiol 
arferol.

Ceisiwch gynnwys eich plant eraill mewn 
gofalu am eich baban. Gall hyd yn oed 
plentyn ifanc iawn ymestyn gwlân cotwm neu 
gewynnau, a gallant fod yn gynorthwyol iawn 
yn hôl pethau i chi.

Mae hefyd yn beth da gwneud yn siŵr eu bod 
nhw’n deall cymaint â phosibl, ar gyfer eu 
hoedran, am gyflwr eich baban a beth mae 
hyn yn ei olygu. Os na fyddant yn gwybod a 
deall, gallant boeni, nid yn unig am y baban, 
ond amdanynt eu hunain - a fyddan nhw’n 
cael beth bynnag sydd gan y baban a mynd yn 
‘sâl’? Mae plant hŷn weithiau’n poeni ynghylch 
mynd â’ch amser oddi wrth y baban os ydynt 
yn anhwylus eu hunain, ac efallai y byddant 
yn cuddio problemau i’ch ‘diogelu’ chi. Gall 
gwneud amser i wneud gweithgaredd arbennig 
gyda nhw fod yn fwy defnyddiol i gadw llif 
cyfathrebu, nag eistedd i lawr i gael ‘sgyrsiau’, 
a all deimlo’n rhy annaturiol a dwys. Gwnewch 
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Paratoi ar gyfer 
beichiogrwydd arall

Yn aml, mae pobl yn gofyn i ni, ‘A oes 
unrhyw beth y gallwn ni ei wneud i leihau’r 
posibilrwydd y bydd gan ein baban nesaf 
spina bifida?’. Gobeithio y bydd y wybodaeth 
hon yn ateb rhai o’r cwestiynau hynny.

Gall namau ar y tiwb nerfol, fel spina bifida 
ac anencephaly, gael eu hachosi gan nifer o 
ffactorau gwahanol, gan gynnwys geneteg, 
rhai problemau iechyd sydd gan y fam 
feichiog, a lefelau fitaminau penodol yn y llif 
gwaed.

Asid ffolig
Er 1991, rydym ni’n gwybod y gall cymryd 
asid ffolig ychwanegol leihau’r risg o 
feichiogrwydd arall yn cael ei effeithio gan 
spina bifida. Gall cymryd 5mg o asid ffolig 
am dri mis cyn beichiogi ac yn ystod tri mis 
cyntaf beichiogrwydd leihau’r posibilrwydd 
o gael eich effeithio oddeutu 70%. Gallwch 
gael y dos uwch hwn ar bresgripsiwn gan eich 
meddyg teulu’n unig, ac mae’n well dechrau ei 
gymryd cyn o chi ddechrau cael rhyw eto ar ôl 
cael baban. Efallai yr hoffech ofyn i’ch meddyg 
teulu wirio lefelau ffolad eich gwaed cyn i chi 
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yn siŵr bod eu hysgol yn gwybod beth sy’n 
digwydd adref, a gofynnwch iddyn nhw 
gysylltu â chi os oes ganddyn nhw bryderon 
bod eich plentyn yn pryderu, yn dawedog, 
neu’n ymddwyn mewn ffordd sy’n eu gofidio 
nhw. Os ydych o’r farn eu bod nhw’n drallodus 
neu’n isel eu hysbryd, ceisiwch gymorth cyn 
gynted â phosibl. Efallai y bydd eich meddyg 
teulu yn gallu eu cyfeirio at eich Gwasanaeth 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 
lleol i gael cymorth. Mae Young Minds yn 
elusen sy’n arbenigo mewn lles meddwl plant 
a phobl ifanc yn eu harddegau, a gall fod yn 
ddefnyddiol i’ch helpu i weithio allan beth i’w 
wneud.

Gwefan: www.youngminds.org.uk neu Linell 
Gymorth Rhieni Ffôn: 0808 802 5544. 
 
Mam-guod a Thad-cuod

I fam-guod a thad-cuod, mae ddwywaith mor 
ofidus fod gan eich baban broblemau. Maen 
nhw’n pryderu amdanoch chi, eu plentyn nhw, 

yn ogystal â phoeni am y baban newydd. Yn 
aml, mae mam-guod a thad-cuod yn teimlo 
bod rhaid iddynt geisio peidio ag ymyrryd, ond 
yna ni fyddant yn gwybod beth sy’n digwydd 
nac yn deall cyflwr eich baban. Efallai y 
byddant yn cynnig help i chi gyda’r plant eraill, 
ond efallai y byddant yn ansicr sut y gallant fod 
o’r help mwyaf gyda’r baban.

Gall mam-guod a thad-cuod fod yn gymorth 
gwych i chi a’ch baban wrth iddo/iddi dyfu i 
fyny. Gwnewch yn siŵr eu bod nhw’n gwybod 
beth sy’n digwydd o ran materion meddygol 
a materion eraill, ond sylweddolwch hefyd eu 
bod nhw’n poeni amdanoch chi. Dylech eu 
cynnwys nhw mewn apwyntiadau er mwyn 
iddyn nhw wybod beth sy’n digwydd, a 
pheidiwch â dychmygu’r gwaethaf! Os yw’n 
bosibl, rhannwch rhai o’ch teimladau er mwyn 
iddyn nhw rannau rhai o’u rhai nhw. Byddwch 
yn onest â nhw os ydych chi’n teimlo eu nhw’n 
‘cymryd drosodd’, ac arweiniwch nhw ar y 
ffordd orau i helpu.

ddechrau rhoi cynnig ar feichiogi eto; nid yw 
rhai pobl yn amsugno ffolad neu asid ffolig yn 
dda, neu nid oes ganddynt yr ensym sydd ei 
angen i droi ffolad i’w ffurf ‘defnyddiol’.

Ewch i www.gofolic.co.uk i gael mwy o 
wybodaeth.

Fitamin B12
Yn fwy diweddar, canfuwyd y gall lefelau isel 
o fitamin B12 yn y gwaed fod yn ffactor risg ar 
gyfer namau ar y tiwb nerfol hefyd. Cewch hyd 
i B12 mewn cynhyrchion llaeth, bwyd môr a 
chig, felly efallai nad yw llysieuwyr a feganiaid, 
yn arbennig, yn cael digon. Mae’n bwysig 
cymryd Fitamin B12 gyda (neu’n union ar ôl) 
phryd bwyd, oherwydd caiff cemegyn arbennig 
ei wneud yn y stumog sy’n helpu i’w amsugno. 
Oherwydd hyn, swm cyfyngedig yn unig y gellir 
ei amsugno yn ystod pob pryd bwyd, ac er 
efallai eich bod chi’n bwyta diet amrywiol, gall 
y lefelau yn eich gwaed fod ychydig yn rhy isel 
i atal spina bifida. Rydym yn argymell y dylai 
menywod a allai feichiogi gymryd ychwanegiad 
sy’n cynnwys o leiaf 2.5mcg bob dydd, tri mis 
cyn beichiogi.

Problemau iechyd
Mae mamau sy’n dioddef o ddiabetes yn 
ffactor risg ar gyfer spina bifida. Os ydych 
chi’n ddiabetig, ceisiwch gadw lefel siwgr eich 
gwaed mor sefydlog â phosibl wrth geisio 
beichiogi, a pharhau i wneud hynny yn ystod 
misoedd cyntaf eich beichiogrwydd. Rydym 
ni hefyd yn eich cynghori i gymryd y dos uwch 
o 5mg o asid ffolig, y bydd rhaid i chi gael 
presgripsiwn ar ei gyfer.

Mae rhai meddyginiaethau, fel sodium 
valproate a carbamazepine (ar gyfer epilepsi), 
yn gysylltiedig â risg gynyddol ar gyfer 
spina bifida. Os ydych chi’n cymryd y rhain, 
siaradwch â’ch niwrolegydd ynghylch efallai 
newid i feddyginiaeth arall ymhell cyn i chi 
ddechrau ceisio beichiogi, oherwydd efallai 
y bydd yn cymryd hyd at flwyddyn i newid 
yn ddiogel. Peidiwch â stopio cymryd eich 
meddyginiaeth; eich iechyd chi yw’r mater 
pwysicaf! Mwy na thebyg, bydd angen i 
chi gymryd asid ffolig ychwanegol hefyd (y 
dos 5mg ar bresgripsiwn) – siaradwch â’ch 
niwrolegydd ynghylch sut y gallai ryngweithio 

â’ch meddyginiaethau eraill.

Gordrwm
Ymddengys fod bod yn ordrwm iawn cyn 
beichiogi yn dyblu’r posibilrwydd y bydd gan 
eich baban spina bifida, yn ogystal â chyflyrau 
eraill fel gwefus hollt, a geni cyn amserol. Mae 
bod yn ordrwm iawn yn cael ei ystyried fel cael 
BMI o 30 neu’n uwch sydd, ar gyfer rhywun 
sy’n 5’ 5” (1.66m), yn 13 stôn (86kg). Ar hyn 
o bryd, nid ydym ni’n siŵr pam; efallai bod 
angen mwy o asid ffolig, neu efallai y caiff ei 
achosi gan newidiadau i’r gwaed oherwydd 
ei bod yn ordrwm. Os gallwch, ystyriwch golli 
unrhyw bwysau ychwanegol yr ydych yn ei 
gario cyn beichiogi (peidiwch â cheisio mynd 
ar ‘ddiet’ ar ôl beichiogi). Gall colli pwysau cyn 
i chi feichiogi eich helpu i feichiogi hefyd. Bob 
dydd, cymerwch y dos 5mg o asid ffolig, yn 
ogystal ag o leiaf 2.5mcg o fitamin B12, gyda 
phryd bwyd, dri mis cyn i chi ddechrau rhoi 
cynnig ar feichiogi, hyd nes 12fed wythnos y 
beichiogrwydd.

Inositol
Cynhaliwyd astudiaeth beilot fach (astudiaeth 
PONTI) yn ddiweddar i archwilio a oedd 
Fitamin B8, inositol, yn helpu i leihau’r 
posibilrwydd o gael beichiogrwydd arall 
wedi’i heffeithio gan nam ar y tiwb nerfol, 
mewn menywod a oedd eisoes wedi cael 
beichiogrwydd wedi’i heffeithio ganddo, pan 
y’i cymerwyd gyda 5mg o asid ffolig bob dydd. 
Er yr oedd yr astudiaeth yn fach, dangosodd 
y canlyniadau bosibilrwydd fod inositol yn 
atal rhai o’r namau ar y tiwb nerfol, pan y’i 
cymerwyd cyn beichiogi. Bwriedir cynnal mwy 
o ymchwil i ddarganfod mwy am hyn.

Cynghori genetig
Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drafod y 
posibilrwydd o gael baban arall â spina bifida 
gyda chynghorydd genetig. Bydd yn ystyried 
y ffactorau a all effeithio ar y posibilrwydd (gan 
gynnwys genyn sydd ei angen i droi’r ffolad 
rydym yn ei fwyta i’w ffurf ‘defnyddiol’), ond 
mae’r ffactorau genetig ac amgylcheddol yn 
gymhleth, ac efallai nad oes atebion terfynol. 
Bydd eich obstetregydd neu feddyg teulu 
yn gallu’ch cyfeirio chi os hoffech dderbyn y 
gwasanaeth hwn.



20

Lloegr: 
Shine 
42 Park Road 
Peterborough 
PE1 2UQ
Ffôn: 01733 555988  
E-bost: firstcontact@shinecharity.org.uk

Cymru: 
Shine Cymru 
Blwch Post 249 
Dinas Powys 
CF64 9FR
Ffôn: 07789 616416 
E-bost: wales@shinecharity.org.uk

Gogledd Iwerddon: 
Shine NI 
PO Box 132 
Cushendall 
BT44 0WA
Ffôn: 07762 574861 
E-bost: northern.ireland@shinecharity.org.uk 

Cysylltu â Shine  
ledled y wlad

Mae’r wybodaeth hon wedi cael ei  
datblygu gan Dîm Datblygu Iechyd Shine, 
a’i chymeradwyo gan rwydwaith Shine  
o uwch weithwyr iechyd proffesiynol.

I weld ein hamrywiaeth lawn o  
daflenni gwybodaeth, ewch i  
wefan: www.shinecharity.org.uk
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Rhif elusen gofrestredig 249338  

Rhif TAW 135 6056 23

Adolygwyd ym mis Tachwedd 2016; Adolygiad Nesaf ym Mis Tachwedd 2019


