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Beth yw sgrinio am ganser y coluddyn?
Mae sgrinio am ganser y coluddyn yn defnyddio prawf syml o’r enw 
faecal immunochemical test (FIT), i chwilio am waed mewn carthion. Gall 
presenoldeb gwaed ddangos presenoldeb canser neu bolypiau (tyfiannau 
nad ydynt yn ganseraidd). Gall sgrinio ganfod symiau bach o waed mewn 
ysgarthion, na ellir eu gweld fel arfer.

Beth mae’r prawf yn ei olygu?
Mae’r prawf yn gyflymach ac yn 
haws ei ddefnyddio nag erioed. 
Bydd yn cael ei bostio atoch chi, felly 
gallwch ei wneud ym mhreifatrwydd 
eich cartref eich hun. 

Byddwch yn derbyn tiwb bach 
gyda ffon ynghlwm wrth y caead. 
Byddwch yn defnyddio’r ffon i 
gymryd un sampl bach o ysgarthion 
ac yna ei roi yn ôl yn y tiwb.

Byddwch yn cael amlen hunan-selio, 
â chyfeiriad rhadbost i anfon y prawf 
yn ôl i’r ganolfan sgrinio. 

Bydd cyfarwyddiadau llawn a 
thaflen wybodaeth fanylach yn 
cael eu cynnwys ar glawr mewnol y 
blwch y daw eich prawf FIT ynddo.

Beth fydd yn digwydd ar ôl 
y prawf?
Byddwch fel arfer yn cael canlyniadau 
eich prawf o fewn pythefnos. 

Bydd y rhan fwyaf o bobl yn cael 
gwybod nad oes angen unrhyw 
ymchwiliadau pellach. Os bydd hyn 
yn digwydd, ni fyddwch chi angen 
unrhyw brofion pellach, ond dylech 
fynd i weld eich meddyg teulu o hyd 
os oes gennych unrhyw symptomau. 
Byddwch yn derbyn y prawf sgrinio 
eto mewn dwy flynedd, os ydych dal i 
fod o fewn yr oedran sgrinio.

Os byddwn yn dod o hyd i waed yn 
eich ysgarthion, byddwn yn gofyn i 
chi gael asesiad gyda nyrs sgrinio. 
Byddwch wedyn yn cael cynnig 
mwy o brofion a allai gynnwys 
colonosgopi. Mae colonosgopi yn 
brawf sy’n defnyddio tiwb tenau hir 
gyda chamera i edrych y tu mewn 
i’r coluddyn. Nid yw hyn yn golygu 
bod gennych chi ganser yn bendant. 
Gallai gwaed gael ei achosi gan bolyp 
nad yw’n ganseraidd neu broblem 
iechyd arall. 

Pam ei fod yn bwysig? 
Canser y coluddyn yw’r ail ganser sy’n 
lladd fwyaf yng Nghymru, ond mae 
modd ei wella a’i drin, yn enwedig os 
byddwch yn cael diagnosis yn gynnar. 

Nod sgrinio yw canfod canser y 
coluddyn yn gynnar, pan fydd y 
siawns orau i’r driniaeth weithio.

Gall y prawf hefyd ddod o hyd i 
bolypau (tyfiannau nad ydynt yn 
ganseraidd), a allai ddatblygu’n ganser. 
Mae’n hawdd tynnu polypau, er mwyn 
lleihau’r risg o ganser y coluddyn. 

Pwy all gymryd rhan?
Os ydych chi rhwng 60 a 74 byddwch 
yn derbyn prawf sgrinio drwy’r post 
bob dwy flynedd. 

Beth bynnag yw eich oedran, 
os ydych yn poeni am unrhyw 
symptomau, dylech weld eich 
meddyg teulu.

Os byddwch yn colli eich pecyn, 
gallwch wneud cais am un arall trwy 
gysylltu â llinell gymorth Sgrinio 
Coluddion Cymru ar 0800 294 
3370 neu ewch at  
bowelscreening.wales.nhs.uk

 Mae sgrinio am ganser y 
coluddyn ar gyfer pobl heb 
unrhyw symptomau. Mae 
sgrinio yn edrych am arwyddion 
o ganser y coluddyn cyn i’r 
symptomau ymddangos.

 Mae sgrinio am ganser y 
coluddyn yn achub bywydau. Os 
bydd canser y coluddyn yn cael 
diagnosis ar y cam cynharaf, 
bydd bron pawb yn cael eu trin 
yn llwyddiannus.

Cofiwch

Oeddech chi’n gwybod?
 Ffoniwch y llinell gymorth  

sgrinio canser y coluddyn:  
0800 294 3370

 Am fwy o wybodaeth ewch i:  
bowelscreening.wales.nhs.uk

 Ewch i’n gwefan:  
bowelcanceruk.org.uk/screening 

Dysgwch mwy

 Hyd yn oed os nad oes angen 
rhagor o brofion, mae’n bwysig 
bod unrhyw un sy’n poeni 
am symptomau yn siarad â’u 
meddyg teulu.

Gall symptomau canser y 
coluddyn gynnwys:
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Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw sylwadau am y 
wybodaeth yn y llyfryn hwn: feedback@bowelcanceruk.org.uk

Bowel Cancer UK yw 
elusen canser y coluddyn 
fwyaf blaenllaw’r DU. 
Rydym yn benderfynol o 
achub bywydau a gwella 
ansawdd bywyd pawb 
sydd yn dioddef o ganser 
y coluddyn. 

Rydym yn cefnogi ac 
yn ariannu ymchwil, yn 
darparu gwybodaeth 
a chymorth arbenigol i 
gleifion a’u teuluoedd, 
yn addysgu’r cyhoedd a 
gweithwyr proffesiynol am 
ganser y coluddyn ac yn 
ymgyrchu dros ddiagnosis 
cynnar a mynediad i 
driniaeth a gofal gorau. 

I wneud cyfraniad neu i 
gael rhagor o wybodaeth 
ewch i  
bowelcanceruk.org.uk
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