Popeth am
Lewcemia
(Fersiwn Hawdd ei
Ddarllen)

Beth sydd yn y llyfryn yma?
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Am y llyfryn yma a Lewcemia
Math o ganser y gwaed yw Lewcemia.
Mae’n afiechyd difrifol ond mae yna driniaeth
sy’n gallu helpu.
Mae’r llyfryn yn esbonio:
•
• beth yw Lewcemia
•
• pa brofion allech chi eu cael
•
• ·y gwahanol driniaethau y gallech eu cael

Rydym yn defnyddio rhai geiriau anodd yn y
llyfryn yma. Pan fyddwn yn defnyddio’r rhain,
byddwn yn defnyddio print trwm ac yn eu
hesbonio nhw.
Mae rhestr o’r geiriau y byddwn yn eu
defnyddio’n aml i’w gweld ar dudalen 33.
Byddwn yn ceisio gwneud yn siŵr ein bod
yn rhoi’r wybodaeth gywir i chi. Ond mae
pethau’n newid o hyd, felly siaradwch â’ch
nyrs arbenigol hefyd.
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Sut y mae
celloedd
gwaed yn
cael eu
cynhyrchu
Mae cynhyrchu
celloedd gwaed
yn debyg i ffatri.
Haemopoeisis yw
enw’r broses yma.
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Lymffosytau
Celloedd gwaed gwyn yw’r rhain.
Mae tri math ohonyn nhw:
•1. Lymffosytau B sy’n creu gwrthgyrff i
ymladd
•
•
•2. Lymffosytau T sy’n helpu Lymffosytau B
•
•
3. Celloedd lladd naturiol sy’n ymosod ar
•
gelloedd canser a feirysau

Gronynnosytau neu niwtroffilau
Mae’r rhain hefyd yn fathau o gell gwaed
gwyn. Maent yn helpu i ymladd heintiau ac
afiechyd.
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Canser sy’n tyfu o gelloedd gwaed gwyn yw
lewcemia. Mae’r celloedd yma’n rhai arbennig.
Fel arfer, maen nhw’n ein helpu ni i ymladd
salwch ac aros yn iach.
Mae celloedd lewcemia’n tyrru ac yn cuddio
celloedd normal mêr yr esgyrn, sy’n golygu
nad yw’r rheiny’n gallu gweithio’n iawn.
Mathau:
1. Lewcemia Myeloid Acíwt – mae cleifion
•
gyda’r afiechyd yma’n cynhyrchu gormod o
blast-gelloedd myeloid anaeddfed.
•
•
2. Lewcemia Lymffoblastig Acíwt – mae
cleifion gyda’r afiechyd yma’n cynhyrchu
gormod o lymffoblastau.
•
3.
• Lewcemia Myeloid Cronig – mae cleifion
gyda’r afiechyd yma’n cynhyrchu gormod
o’r gronynnosytau a chelloedd myeloid
eraill.
•
4.
• Lewcemia Lymffosytig Cronig – mae
cleifion gyda’r afiechyd yma’n cynhyrchu
gormod o lymffosytau.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Pam fod pobl yn cael y math yma o
ganser?
Nid yw meddygon yn gwybod i sicrwydd
beth sy’n achosi Lewcemia.
Allwch chi ddim dal canser gan rywun
arall, a gallwch chi ddim ei drosglwyddo i
rywun arall.
Nid yw’n cael ei drosglwyddo o’r rhiant i’r
plentyn.
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Gwahanol fathau o Lewcemia
Lewcemia Acíwt
Y 2 brif fath o Lewcemia Acíwt yw Myeloid
Acíwt a Lymffoblastig Acíwt.

Myeloid Acíwt
Mae’r afiechyd yma’n gallu effeithio ar bobl o
unrhyw oed, ond pobl dros 60 oed sy’n ei gael
fel arfer. Mae’n anghyffredin ymhlith pobl dan
45 oed.

Lymffoblastig Acíwt
Mae’r afiechyd yma lawer yn fwy cyffredin.
Mae’n digwydd fel arfer i bobl dros 55 oed neu
i blant.
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Lewcemia Cronig
Y 3 prif fath o Lewcemia Cronig yw Myeloid
Cronig, Lymffosytig Cronig a Chell Flewog.

Myeloid Cronig
Math o Lewcemia sy’n cynyddu’n araf yw hwn
ac mae i’w weld amlaf ymhlith pobl hŷn rhwng
60 a 65 oed.

Lymffosytig Cronig
Mae hwn hefyd yn ffurf ar Lewcemia sy’n
cynyddu’n araf. Mae’n fwyaf cyffredin ymhlith
pobl hŷn ac mae’n effeithio ar ddynion yn fwy
na merched.

Cell Flewog
Math prin iawn o ganser yw hwn. Yr unig
ffactorau y gwyddom amdanynt sy’n eich
gwneud yn fwy tebygol o gael yr afiechyd yma
yw bod yn hŷn a bod yn ddyn.
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Pethau a allai olygu bod
Lewcemia arnoch
Bydd rhai pobl yn sylwi ar newidiadau yn eu
corff oherwydd Lewcemia.
Fydd pobl eraill ddim yn darganfod hynny nes
eu bod yn cael prawf meddygol am rywbeth
arall.
I lawer o gleifion â CLL, er enghraifft, ni
fyddant yn cael unrhyw symptomau nes iddyn
nhw dderbyn y diagnosis.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Symptomau:
Efallai bod symptomau’n bresennol, er
enghraifft:
• •
•
• •
		
•
• •
•
• •
• •
• ·
•
• •
•
• •
• •
• 		
•
• •
•
• •
		
•
• •
•
• •
•
• •
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Haint nad yw’n eich gadael
Colli pwysau heb fod unrhyw reswm
penodol am hynny
Teimlo’n arbennig o flinedig
Gwaedu a chleisio
Deintgig yn gwaedu
Mân frech goch
Peswch neu anhawster i anadlu
Gwres uchel
Poen ddifrifol yn y stumog
Y bol yn teimlo’n anghyfforddus (y
ddueg yn chwyddo)
Chwarennau wedi chwyddo
Edrych yn welw
Colli pwysau

Profion ar gyfer Lewcemia
Bydd eich Meddyg Teulu’n eich anfon i ysbyty
i gael profion i ddarganfod a oes Lewcemia
arnoch ai peidio.
Haematolegydd yw’r enw ar y math yma
o feddyg sy’n trin afiechydon y gwaed neu
ganserau.

Prawf gwaed
Byddwch yn cael profion gwaed i weld faint
o gelloedd gwaed sydd yn eich gwaed (eich
cyfrif gwaed).
Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn cael prawf
gwaed i weld pa mor dda y mae eich iau (eich
afu) a’ch arennau’n gweithio.
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Prawf mêr yr esgyrn
Y rhan feddal ynghanol rhai o’ch esgyrn yw
mêr yr esgyrn. Dyma lle bydd celloedd gwaed
yn cael eu cynhyrchu.
Efallai y bydd y meddyg am weld a oes yna
Lewcemia yno.
Bydd yn defnyddio nodwydd arbennig i
gymryd mymryn bach o fêr o asgwrn eich
clun.
Bydd y meddyg yn defnyddio sylwedd i
leihau’r boen yn gyntaf, ond mae’n bosibl y
bydd y broses yn dal i achosi poen.
Gallwch ofyn am feddyginiaeth i’ch helpu i
ymlacio tra y bydd yn gwneud hyn:
•
•
•

Entonox (nwy ac aer)
Tawelydd (gall hwn beri i chi gysgu er
mwyn i chi ymlonyddu)

Archwiliadau pelydr-X a sganiau
Gallai’r meddygon ddefnyddio archwiliadau
pelydr-X a sganiau i edrych y tu mewn i’ch
corff i chwilio am haint. Dydy’r rhain ddim yn
achosi poen.
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Pryd i ddisgwyl canlyniadau eich
profion
Yn achos profion acíwt, mae’n bosibl y
byddwch yn cael eich canlyniadau yn ôl yr un
diwrnod.
Yn achos profion arbennig, gall gymryd rhwng
2 a 10 diwrnod i gael y canlyniadau.
Mae angen i’ch meddygon ddarganfod
cymaint ag y gallant er mwyn rhoi’r driniaeth
gywir i chi.
Byddant yn eich archwilio’n llawn ac yn cael
eich hanes meddygol, yn ogystal â darganfod
pa feddyginiaethau y buoch chi’n eu cymryd.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Beth yw ystyr ‘pennu cyfnod’?
Mae hyn yn seiliedig ar y math o afiechyd. Ni
fyddwn yn defnyddio’r term mewn perthynas
â chleifion sydd â AML, ALL neu CML.
Ond mae nifer o bethau sy’n gallu effeithio ar
y difrifoldeb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchder cyfrif y celloedd gwyn
Oed
Hanes blaenorol o anhwylder y gwaed
Newidiadau/annormaledd y 			
cromosomau
Niwed i’r esgyrn

CLL yw’r unig ffurf ar Lewcemia lle defnyddiwn
y term Cyfnod, naill trwy system Rai neu
system Binet.
Mae pum Cyfnod yn system Rai, o I i IV, a IV
yw’r mwyaf datblygedig.
Mae system Binet yn cynnwys Cyfnodau A i C.
C yw’r mwyaf datblygedig.
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Sut y bydd meddygon yn trin
Lewcemia
Cynllunio eich triniaeth
Bydd tîm o feddygon ac arbenigwyr eraill yn
edrych ar ganlyniadau eich profion ac yn
cynllunio eich triniaeth.
Cyfarfod amlddisgyblaeth yw’r enw ar hyn.
Bydd eich meddyg yn trafod y canlynol â chi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

p’un a ydynt yn ceisio gwella eich 		
Lewcemia ynteu ei reoli cyhyd ag y gallant
p’un a fyddwch chi’n derbyn gofal fel claf
preswyl ynteu fel claf allanol
pryd i ddechrau ar y driniaeth (yn achos
cleifion acíwt, bydd y driniaeth yn dechrau
ar unwaith)
y mathau o driniaethau y byddwch yn eu
cael
ble fyddwch chi’n cael y driniaeth
a fydd gan y driniaeth unrhyw sgil 		
effeithiau
pa mor hir fydd y driniaeth yn para
beth yw eich teimladau am y driniaeth

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Byddwch yn derbyn llawer o wybodaeth.
Mae hi’n gwbl dderbyniol i chi ofyn
cwestiynau a bod â rhywun efo chi i’ch helpu i
gofio popeth.
Gallwch chi siarad â’r nyrs Haematoleg
os ydych yn pryderu neu’n awyddus i ofyn
cwestiynau.

18

www.leukaemiacare.org.uk

Gwahanol fathau o driniaeth
Fyddwch chi ddim yn cael pob un o’r
triniaethau yma, ond efallai y cewch fwy nag
un ohonyn nhw. Bydd eich meddyg yn dweud
wrthych pa rai sy’n addas i chi.

Cleifion lewcemia acíwt
Bydd y rhan fwyaf o bobl yn mynd i mewn
i’r ysbyty yn syth wedi iddynt dderbyn y
diagnosis.

Cleifion cronig
Bydd cleifion ag afiechyd cronig yn tueddu i
dderbyn gofal dydd.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Gwylio ac Aros
Yn achos rhai pobl â lewcemia lymffosytig
cronig ni fydd angen iddynt gael triniaeth yn
syth.
Bydd y meddyg yn parhau i’ch archwilio chi,
ac ni fydd yn dechrau’r driniaeth os yw twf y
Lewcemia’n gysylltiedig â chwarennau lymff
mawr, os yw’r celloedd normal yn diflannu o’r
gwaed neu os yw’n peri i chi fod yn sâl.

Cemotherapi
Cymysgedd o gyffuriau sy’n lladd celloedd
gwaed y canser yw hwn.
Bydd eich triniaeth yn para sawl mis, a
byddwch yn derbyn y cyffuriau ambell
wythnos ond nid pob wythnos. Mae’n bosibl y
cewch eich cadw yn yr ysbyty am beth amser.

Trawsblannu Bôn-gelloedd
Ffordd o osod celloedd newydd yn lle celloedd
mêr yr esgyrn sydd wedi’u niweidio yw hwn.
Bydd y celloedd a roddir i chi naill ai yn
gelloedd o’ch corff chi eich hun cyn i chi
ddechrau ar y driniaeth, neu’n gelloedd
rhywun arall a oedd yn cyfateb i’ch rhai chi.

20
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Llinell Hickman
Enw arall arni yw llinell ganolog neu linell
Groshong. Rhoddir hon i mewn i wythïen yn
eich brest wedi i’r meddygon ddefnyddio
sylwedd i leihau’r boen yn y rhan honno o’r
corff yn gyntaf.

Llinell PICC
Tiwb hir a main yw hwn sy’n cael ei osod yn
y wythïen uwchben eich penelin nes iddo
gyrraedd y wythïen yn eich brest. Bydd y
meddygon yn defnyddio sylwedd i leihau’r
boen yn rhan honno o’r corff cyn i’r tiwb gael
ei osod.

Gwrthgyrff
Mae ein cyrff yn creu gwrthgyrff i’n helpu ni i
ymladd haint.
Mae gwyddonwyr wedi darganfod ffyrdd o
beri iddyn nhw helpu’r corff i ladd celloedd
Lewcemia.

Ynysu
Efallai y byddant yn dweud wrthych am gadw
draw o bobl eraill neu efallai bod yn rhaid i chi
aros mewn ystafell ar eich pen eich hun yn yr
ysbyty. Bydd hyn yn eich atal rhag dal unrhyw
haint yn ystod y driniaeth.
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21

Cawod i’r geg
Mae hyn yn helpu i gadw’r geg yn lân i atal
haint, gan gynnwys un o sgil effeithiau
cyffredin cemotherapi, sy’n cael ei alw’n
mwcositis.

Colli gwallt
Mae cemotherapi neu radiotherapi’n gallu
peri i chi golli eich gwallt. Gallech golli eich
gwallt i gyd, peth ohono, neu ddim ohono. Gall
hefyd effeithio ar eich blew amrannau, aeliau
neu’r blewiach ar y corff.

Deiet
Gall cymryd gofal o’r hyn rydych chi’n ei fwyta
helpu eich emosiynau, ac mae’n chwarae rhan
bwysig yn y dasg o’ch helpu i ymadfer ar ôl y
driniaeth. I lunio cynllun sy’n gweithio orau
i chi, dylech drafod y pwnc â’r meddyg yn yr
ysbyty neu’r dietegydd.

Meddyginiaethau
Mae sawl gwahanol fath o feddyginiaethau y
gallech eu cael i helpu i drin eich Lewcemia.
Yn ystod y driniaeth efallai y byddwch yn
cymryd mwy nag un math, neu hyd yn oed yn
newid o un math i fath arall.
Mae’r math o feddyginiaeth a gewch yn
dibynnu ar:
•
•

ba fath o Lewcemia sydd arnoch chi
unrhyw sgil effeithiau y gallech eu cael

•
22
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sut mae eich corff yn ymateb i’r driniaeth

Gall ffactorau cyffredinol, gan gynnwys oed,
hefyd effeithio ar hyn.
I gael rhagor o wybodaeth am y feddyginiaeth
rydych chi’n ei chymryd, siaradwch â’ch
meddyg.

Dal i wenu
Gall diagnosis a thriniaeth effeithio ar
emosiynau pobl mewn ffyrdd gwahanol.
Weithiau gall myfyrio ac ymlacio eich helpu i
aros yn bositif ac yn ddigyffro.
Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol siarad â
rhywun am eich canser a sut rydych yn teimlo
yn ei gylch. Gallech siarad â ffrind, aelod o’ch
teulu neu wasanaeth cymorth allanol.

Bôn-gelloedd
Bydd rhai pobl â Lewcemia yn cael therapi
bôn-gelloedd i’w helpu i wella fel rhan o’u
llwybr triniaeth.
Rhoddir y bôn-gelloedd trwy ddrip i’ch llinell
ganolog. Byddant yn helpu mêr eich esgyrn
i weithio eto a chynhyrchu celloedd gwaed
newydd. Mae angen rhoi hwb i hyn ar ôl cwrs
cryf o gemotherapi.
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Sgil effeithiau
Cyn i chi ddechrau ar eich triniaeth, bydd y
meddyg neu’r nyrs yn dweud wrthych beth i’w
ddisgwyl.
Byddant yn dweud wrthych sut i ofalu
amdanoch chi’ch hun ac yn eich helpu gydag
unrhyw sgil effeithiau.
Dim ond am gyfnod byr y bydd y rhan fwyaf o’r
sgil effeithiau yn para.
Gallai rhai sgil effeithiau eraill ddechrau
amser maith wedi i chi orffen eich triniaeth.
Gelwir yr effeithiau hyn yn effeithiau
diweddarach.

Ymchwil a threialon
Ymchwil yw’r modd y bydd meddygon yn dod o
hyd i’r atebion am afiechydon a thriniaethau.
Dull o roi triniaeth ar brawf yw treial.
Ni fydd pob ysbyty yn cynnal treialon, ond
gallwch holi’ch meddyg ynglŷn â hyn.
Does dim rhaid i chi gymryd rhan mewn
treial. Os ydych chi’n cymryd rhan, gallwch
newid eich meddwl a rhoi’r gorau iddi os
dymunwch.

24
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Beth sy’n digwydd ar ôl y
driniaeth?
Pan ddaw eich triniaeth i ben
Gall meddygon drin Lewcemia yn dda, ond
gall gymryd beth amser i chi ddod dros y
driniaeth.
Bydd rhai pobl yn teimlo’n flinedig am sawl
mis ac yn tueddu i ddal annwyd neu haint yn
rhwyddach na phobl eraill.
Bydd eich meddygon a’ch nyrsys yn dweud
wrthych beth i’w ddisgwyl.
Cofiwch eu holi os ydych yn poeni am sgil
effeithiau neu broblemau iechyd ar ôl y
driniaeth.
Mae’n bwysig rhoi’r gorau i ysmygu, bwyta’n
iach a gofalu amdanoch eich hun.
Dylech fynd am unrhyw archwiliad iechyd y
mae eich meddyg yn ei gynnig i chi.
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Archwiliadau
Ar y dechrau, mae’n debyg y byddwch yn
dychwelyd i’r ysbyty bob wythnos.
Os yw eich iechyd yn parhau mewn cyflwr da,
yna byddwch yn dychwelyd bob 6 i 12 mis.
Cynhelir yr archwiliadau yma er mwyn i’r
meddygon chwilio am unrhyw arwyddion
o Lewcemia a gwneud yn siŵr eich bod yn
gwella.
Bydd y meddyg yn gofyn sut rydych chi’n
teimlo ac efallai yn rhoi profion gwaed i chi.
Os yw eich iechyd yn parhau mewn cyflwr
da am dros 2 i 5 mlynedd, efallai y bydd
eich meddyg yn dweud nad oes rhaid i chi
ddychwelyd i’r ysbyty eto.
Bydd gan rai pobl fath o Lewcemia sy’n mynd
a dod.
Os oes gennych chi’r math yma o’r afiechyd,
bydd eich meddyg yn gofyn i chi barhau i
ddod i gael archwiliad yn rheolaidd. Bydd yn
rhaid i chi fynd yn ôl i’r ysbyty i gael triniaeth
o dro i dro.

26
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Os daw’r Lewcemia yn ei ôl
Efallai eich bod yn poeni y bydd eich
Lewcemia yn dod yn ôl (atglafychu/relapse)
ond fel arfer mae’n bosibl trin y Lewcemia eto.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Ble i fynd i gael cymorth a
chefnogaeth
Gall darganfod bod Lewcemia arnoch a’ch bod
yn gorfod mynd i gael profion a thriniaeth
godi ofn arnoch chi.
Bydd y newidiadau hefyd yn effeithio ar eich
teulu a’ch ffrindiau.
Mae pawb yn ymdopi mewn ffordd wahanol,
ond fe allai helpu i chi siarad â phobl eraill
ynglŷn â’r ffordd rydych chi’n teimlo.
Gallai hyn olygu eich teulu, pobl yn yr ysbyty
neu bobl eraill sydd wedi’u hyfforddi i wneud
hyn.
Mae llawer o sefydliadau sy’n gallu’ch helpu
chi.

28
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Sut allwn ni helpu
Llinell rhadffon: 08088 010 444
Gallwch chi, eich teulu neu ffrindiau ein ffonio
ni i siarad am Lewcemia neu sut rydych chi’n
teimlo.

Cymorth bydi
Mae ein cymorth bydi ar gael i gleifion
sgwrsio â gwirfoddolwr sydd wedi’i hyfforddi,
rhywun sy’n deall yn union beth rydych chi’n
mynd trwyddo.
www.leukaemiacare.org.uk/one-to-onebuddy-support

Grwpiau Cymorth
Mae ein grwpiau cymorth ar gyfer canser
y gwaed yn darparu help a chefnogaeth i
gleifion, gofalwyr a’u teuluoedd ymhob rhan
o’r DU.
www.leukaemiacare.org.uk/support-groups

Gwefan
www.leukaemiacare.org.uk

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Cylchgrawn
Mae ein cylchgrawn chwarterol poblogaidd
yn llawn i’r ymylon o wybodaeth ddefnyddiol
a hanes cleifion, yn ogystal â’r newyddion
diweddaraf gan Leukaemia Care.
www.leukaemiacare.org.uk/journeymagazine

Gwybodaeth am ddim
Llinell ein swyddfa: 01905 755977
Neu ebost: care@leukaemiacare.org.uk
Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener
9am – 5:30pm.
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Sut y gallwch chi ein helpu ni
Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y
llyfryn yma.
Bydd yn ein helpu ni i ysgrifennu gwell
gwybodaeth am bobl â Lewcemia.
Gallwch anfon ebost i: 				
info@leukaemiacare.org.uk neu ddefnyddio
ein manylion cyswllt eraill.
Gallwch ddod o hyd i’r rheiny ar y dudalen
nesaf.
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Sut i gysylltu â ni
Gwefan: www.leukaemiacare.org.uk
Llinell rhadffon: 08088 010 444
Llinell y Swyddfa: 01905 755977
E-bost: info@leukaemiacare.org.uk
Ysgrifennwch at:
Leukaemia CARE
One Birch Court
Blackpole East
Worcester
WR3 8SG
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Ystyr y geiriau
Gwrthgyrff
Math o brotein y mae modd ei ddefnyddio’n driniaeth ar gyfer Lewcemia yw’r
rhain.

Mêr yr esgyrn
Yr adran feddal ynghanol rhai o’ch esgyrn. Dyma lle mae’r celloedd gwaed yn cael
eu cynhyrchu.

Canser
Afiechyd sy’n achosi celloedd nad ydyn nhw’n iach i dyfu yn eich corff.

Celloedd
O’r rhain y mae’r rhan fwyaf o bethau byw yn cael eu llunio.

Gronynnosyt
Math o gell gwaed gwyn sy’n ymladd yn erbyn haint a salwch.

Ffactorau Twf
Rhywbeth sy’n annog celloedd i dyfu ac amlhau yw’r rhain.

Haematolegydd
Meddyg sy’n arbenigo mewn anhwylderau yn y gwaed neu’r organau sy’n
cynhyrchu gwaed.

Llinell rhadffon 08088 010 444
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Haematoleg
Meddygaeth a thriniaeth sy’n ymwneud â’r gwaed.

Haemopoeisis
Cynhyrchu celloedd gwaed.

Llinell Hickman
Gelwir hon weithiau’n llinell ganolog. Mae’r drip yn cael ei osod yn y wythïen
ynghanol eich brest.

Effeithiau diweddarach
Mathau o sgil effeithiau sy’n gallu dechrau blynyddoedd lawer wedi i’r driniaeth
orffen yw’r rhain.

Lewcemia
Canser sy’n effeithio ar y celloedd gwaed gwyn yw hwn.

Lymffocyt
Mae tri math o gelloedd gwaed gwyn yma: B lymffocytau, T lymffocytau a
chelloedd lladd naturiol.

Sgil effeithiau
Rhywbeth sy’n digwydd oherwydd y driniaeth rydych chi’n ei chael yw sgil effaith.

Bôn-gelloedd
Celloedd sylfaenol iawn sy’n gallu tyfu’n wahanol fathau o gelloedd gwaed er
mwyn cyflawni gwahanol swyddogaethau yn y corff yw’r rhain.
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Pennu Cyfnod
Dyma sut mae meddygon yn labelu pa mor ddifrifol yw cyflwr y canser.

Treialon
Dyma sut y bydd triniaethau’n cael eu profi.

Version 1
Print date: 12/2017
Review date: 12/2019
Diolch i Shirley Aston am ysgrifennu’r llyfryn, i Robert Marcus am fod yn
adolygydd cymheiriaid ac i Juliet Percival am wneud y lluniau.
Rydym yn ddiolchgar hefyd i Thea Wilson, Gary Hunter, Lin Addy a Helen Laude
am roi sylwadau gwerthfawr drwy adolygu fel cleifion.
Llinell rhadffon 08088 010 444
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Mae Lewcemia Care yn elusen genedlaethol sy’n
ymroddedig i ddarparu gwybodaeth, cyngor a
chymorth i unrhyw un y mae canser y gwaed yn
effeithio arnynt.
Mae oddeutu 34,000 o achosion newydd o ganser y
gwaed yn cael eu diagnosio yn y DU bob blwyddyn.
Rydyn ni yma i’ch cefnogi, p’un a ydych chi’n glaf,
yn ofalwr neu’n aelod o’r teulu.

Eisiau siarad?
Llinell gymorth: 08088 010 444
(am ddim o ffôn y tŷ a phob prif rwydwaith ffôn
symudol)

Llinell y Swyddfa: 01905 755977
www.leukaemiacare.org.uk
care@leukaemiacare.org.uk
Leukaemia Care,
One Birch Court,
Blackpole East,
Worcester,
WR3 8SG
Elusen gofrestredig
259483 a SC039207
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