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Depression

Beth yw iselder?

Mae pobl sy’n dioddef o iselder yn aml yn teimlo tristwch neu anobaith dwys. Mae hyn yn gallu para 
am gyfnod hir. Gallwn golli neu fagu pwysau, dioddef o ddiffyg egni, brwdfrydedd a chanolbwyntio. 
Yn aml rydym yn dioddef o hunan-barch isel a’i chael yn anodd cysgu.
Rydym yn rhoi’r gorau i bethau roeddem yn arfer mwynhau eu gwneud fel mynd allan, ymweld â 
ffrindiau ac ati. Efallai ein bod yn yfed mwy o alcohol nag sy’n dda i ni, neu hyd yn oed yn arbrofi â 
chyffuriau. ‘Does dim i’w weld yn ein gwneud yn hapus rhagor. Fel cwmwl du uwch ein pennau, 
dydy o byth yn cilio. 

Pam fod pobl yn dioddef o iselder? 

Mae llawer o bethau yn gallu arwain at iselder. Gall fod yn ganlyniad i straen neu brofiadau gwael. 
Gall redeg mewn teuluoedd. Mae rhai pobl sydd â thuedd naturiol at ddioddef o iselder.

Pam na allan nhw godi’u hwyl?

Pan mae symptomau iselder yn cyfuno gall deimlo fel bod mewn trobwll. Er enghraifft, mae dioddef 
o ddiffyg egni yn ei gwneud hi’n anoddach mynd allan, ond os nad ydych yn mynd allan rydych yn 
dechrau teimlo’n ynysig ac yn ddiangen, felly rydych yn teimlo hyd yn oed yn waeth - ac yn y blaen. 
Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i ‘ddod at ein coed’, pa waeth bynnag rydym yn trio. 

Oes yna unrhyw feddyginiaeth y gallech ei gymryd?

Os yw rhywun yn dioddef o iselder dwys, gall meddyginiaeth gwrth-iselder eu helpu i deimlo’n well 
yn gynt. Er hynny, mae’n well gan y rhan fwyaf o feddygon beidio rhoi’r meddyginiaethau hyn i bobl 
ifanc. Siaradwch gyda’ch meddyg teulu. Mae meddygon yn gweld pobl sy’n dioddef o straen ac 
iselder pob dydd. Byddant yn meddwl eich bod yn wych am sylwi beth sydd o’i le, a’ch bod yn gofyn 
am help.
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Rwy’n credu fy mod i’n dioddef o iselder…

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wella. Siaradwch â rhywun rydych yn ymddiried ynddynt. Mae’n well 
siarad â’ch teulu os gallech chi.

Bwyta’n dda: Bwytwch ddiet cytbwys. Bwytwch fwyd ffres. Ac yn fwyaf pwysig - bwytwch fwyd 
gwyrdd. Efallai nad llysiau gwyrdd yw hoff fwyd pawb, ond mae’n fwyd da i ymladd iselder. 

Ymarfer corff: Mae astudiaethau yn dangos bod ymarfer corff rheolaidd yn cael yr un effaith a rhai 
meddyginiaethau gwrth-iselder. Ac nid oes unrhyw gyffur sy’n rhoi corff siapus i chi yn y fargen. 

Rhoi’r gorau i alcohol, cyffuriau a sigaréts: puro’r meddwl. Mae’n amser cael meddwl clir.  

Yn fwyaf pwysig, ewch i weld eich meddyg teulu, mi fydd ganddo/ganddi lawer o gyngor. Efallai y 
bydd hefyd yn eich cynghori i weld cynghorydd neu therapydd. Mae’r arbenigwyr hyn yn rhoi 
cymorth i ni geisio deall beth sydd wedi mynd o’i le a sut i wella’r sefyllfa.  

Nid eich bai chi yw hi eich bod yn dioddef o iselder. A dyw gofyn am help ddim yn eich gwneud yn 
berson gwan. Y cwbl mae’n ei olygu yw eich bod yn dymuno rhoi trefn ar eich bywyd - a’r gorau po 
gyntaf.   

* Cyfieithiad o wybodaeth BBC – The Surgery

Rhagor o gymorth a chyngor

• mind.org.uk 
• youngminds.org.uk 
• bbc.co.uk/health/mental/
• depressionalliance.org 
• Gallwch hefyd ffonio Childline ar 0800 1111 (am ddim) neu’r Samariaid ar 
            08457 90 90 90 (cost galwad leol), 24/7, i drafod eich teimladau.


