
Trosglwyddo HIV 
Cefndir 
Syndrom Diffyg Imiwnedd Caffaeledig yw AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Y Firws 

Imiwnoddiffygiant Dynol (HIV – Human Immunodeficiency Virus) sy’n ei achosi. Mae’n bwysig sylweddoli y 

gallai person fod wedi’i heintio â’r firws HIV am flynydoedd cyn i glefyd AIDS ddatblygu. Mae HIV yn heintio celloedd 

imiwn y corff, yn amlhau y tu mewn iddyn nhw, ac yn y pen draw yn eu distrywio.   

Yn y pen draw, caiff y system imiwn sy’n amddiffyn y corff ei gwanhau’n ddifrifol gan ddod yn agored i gael ei heintio 

gan bathogenau "sy’n dal ar eu cyfle”, megis Pneumocystis carinii, haint resbiradol ddifrifol, a thyfiant gwyllt megis y 

canser sarcoma Kaposi.  

Gellir trosglwyddo HIV o berson sydd wedi’i heintio i berson iach mewn tair ffordd sylfaenol: drwy gyfathrach rywiol, 

drwy’r system waed wrth rannu nodwyddau, ac o’r fam i’r plentyn. 

Yn y gweithgaredd hwn, byddwch yn darganfod sut caiff HIV ei drosglwyddo ac, yn bwysicach na hynny, sut na chaiff 

ei drosglwyddo. 

Defnyddiau
Cardiau Trosglwyddo

Dull 
Mewn grwpiau, y disgyblion i benderfynu pa gardiau sy’n cario ffactor risg a pha rai sydd heb risg.

Trafodaeth 
A lwyddodd y gweithgaredd hwn i gywiro unrhyw gamdybiaethau ynglŷn â throsglwyddo HIV/AIDS?

Gwaith Estynedig
Ar hyn o bryd mae llawer o frechlynnau ar gael ar gyfer heintiau gan firysau eraill. Sut mae’r brechlynnau hyn yn 

gweithio?



Ffactorau Risg

Rhannu nodwyddau
â rhywun arall

Cael eich geni
i fam sydd

â HIV/AIDS

Dau berson yn
cymysgu gwaed

Cyfathrach rywiol
anniogel

Siopau tatwio
(os bydd

nodwyddau’n cael
eu hailddefnyddio)

Aciwbigo
(os bydd

nodwyddau’n cael
eu hailddefnyddio) 

Defnyddio offer sydd
heb eu diheintio
i dorri’r croen

Chwistrellu cyffuriau



Ffactorau sydd heb risg

Cael eich cnoi
gan gath

Bwyta bwyd y bydd
rhywun sydd â

HIV/AIDS wedi’i
drafod, ei baratoi neu

ei weini

Lifftiau llawn

Ffonau

Rhywun yn peswch
arnoch

Ysgwyd llaw

Seddau toiledau

Pyllau nofio

Dillad

Rhannu bwyd
â pherson sydd

â HIV/AIDS

Gwydrau yfed

Chwys

Cael cwtsh gan
rywun

Offer bwyta

Rhoi gwaed

Tywelion gwlyb


	P22. HIV transmission1
	P22. HIV transmission2
	P22. HIV transmission3

