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Cwis Iechyd 

Dyma gwis i ddarganfod mwy am faterion anghydraddoldeb yn 
fyd-eang ac yn Ewrop.  

 TAGIAU 

Iechyd 

 
Profwch eich gwybodaeth am iechyd â'r cwis hwn 

1. Mae Nod Datblygu Cynaliadwy 3 yn cyfeirio at:  
a) Sicrhau bywydau iach a hyrwyddo llesiant i bawb o bob oed  
b) Dim tlodi 
c) Addysg o Ansawdd  
d) Dŵr Glân ac Iechydaeth  

  
Ateb: a 

Lluniwyd Nod Datblygu Cynaliadwy 3 i "sicrhau bywydau iach a hyrwyddo llesiant i bawb o bob 
oed."  
Ffynhonnell: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  
 
2. "Mae cyfle bellach i ni gyflawni cynnydd parhaol a gwirioneddol – oherwydd mae arweinwyr byd 

yn sylweddoli yn gynyddol fod iechyd menywod a phlant yn allweddol o ran cynnydd yr holl 
nodau datblygu." Pwy wnaeth y datganiad hwn yn 2010? 
a) Barack Obama, Arlywydd yr Unol Daleithiau yn 2010 
b) Ban Ki-moon, Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn 2010 
c) José Manuel Barroso, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn 2010 

  
Ateb: b 

Ban Ki-moon wnaeth y datganiad hwn yn y Strategaeth Fyd-eang ynghylch Iechyd Menywod a 
Phlant yng nghamau olaf adolygu cynnydd Nodau Datblygu'r Mileniwm (2000-2015).  
Ffynhonnell: http://www.who.int/pmnch/activities/jointactionplan/20100806_globalstrategy_wch.pdf  
 
3. Pa ganran o bobl ifanc â HIV (Firws Imiwnoddiffygiant Dynol) sy'n byw yn Affrica is-Sahara?  

a) 40% 
b) 60% 
c) 80% 
d) 50% 

  
Ateb: c 

Yn Affrica is-Sahara, roedd cyfanswm yr heintiau newydd blynyddol yn 2011 yn 1.7 miliwn o bobl, 
yn cynnwys 300,000 o blant.  
Ffynhonnell: Sefydliad Iechyd y Byd, Strategaeth y Sector Iechyd Byd-eang ar HIV/AIDS 2011-2015  
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4. Pa gyflwr (ac eithrio AIDS o ganlyniad i HIV) sy'n lladd y nifer fwyaf o bobl yn y gwledydd 
datblygol?  
a) Malaria 
b) Twbercwlosis 
c) Y Frech Goch 

  
Ateb: b 

Clefyd heintus sy'n effeithio ar yr ysgyfaint yn bennaf yw twbercwlosis. Mae mwy na 95% o’r bobl 
sy'n marw o ganlyniad i dwbercwlosis yn byw mewn gwledydd incwm isel ac incwm canolig. Yn 
2014, bu farw tua 1.5 miliwn o bobl o dwbercwlosis.  
Ffynhonnell: Sefydliad Iechyd y Byd http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/  
 
5. Yn ôl yr amcangyfrifon yn 2015, pa un o'r canlynol sy'n achosi tua 38 miliwn o farwolaethau bob 

blwyddyn:  
a) Clefydau trosglwyddadwy (clefydau heintus)  
b) Clefydau anhrosglwyddadwy (clefydau cronig nad ydynt yn cael eu trosglwyddo rhwng 

unigolion) 
 
Ateb: b 

Yn ôl yr amcangyfrifon yn 2015, clefydau anhrosglwyddadwy oedd yn achosi tua 38 miliwn o 
farwolaethau bob blwyddyn, sef 68 y cant o'r holl farwolaethau ar draws y byd.  Mae'r rhain yn 
glefydau anheintus, cronig nad ydynt yn cael eu trosglwyddo rhwng unigolion.  
Ffynhonnell: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/  
  
6. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng HIV ac AIDS?  

a) 'Does dim gwahaniaeth – mae HIV ac AIDS yn cyfeirio at y syndrom a rhaid eu defnyddio 
gyda'i gilydd wrth ddiffinio'r clefyd. 

b) AIDS yw'r firws a HIV yw'r syndrom sy'n deillio o gam olaf yr haint 
c) HIV yw'r firws ac AIDS yw'r syndrom sy'n deillio o gam olaf yr haint 

  
Ateb: c 

Mae AIDS (syndrom diffyg imiwnedd caffaeledig) yn cyfeirio at ystod o gyflyrau a achosir gan haint 
HIV (firws imiwnoddiffygiant dynol). Mae 35 miliwn o bobl wedi marw o salwch sy'n gysylltiedig ag 
AIDS ers dechrau'r epidemig. Yn 2015, bu farw 1.1 miliwn o bobl ar draws y byd o achosion sy'n 
gysylltiedig ag AIDS. Mae nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig ag AIDS wedi gostwng gan 45% ers 
pan oedd y clefyd yn ei anterth yn 2005.  
Ffynhonnell: http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet  
  
7. Mae bron hanner poblogaeth y byd mewn perygl o gael:  

a) Twbercwlosis 
b) Malaria 
c) Clefydau anadlol 

  
Ateb: b 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet
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Yn 2015, roedd bron 3.5 biliwn o bobl, sef bron hanner poblogaeth y byd, mewn perygl o ddal 
malaria.  
Ffynhonnell: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/  
 
8. Sut mae dal malaria?  

a) Trwy ddafnau mân a ryddheir i'r awyr wrth i unigolion sydd wedi'u heintio besychu a thisian 
b) Trwy frathiad gan fosgito benyw sy'n cario'r paraseit sy'n achosi malaria 
c) Trwy gerdded yn droednoeth mewn dŵr llonydd  
d) Trwy gael cyfathrach rywiol ag unigolyn sydd wedi'i heintio 
 

Ateb: b 

Amcangyfrifir fod achosion malaria ar draws y byd wedi gostwng gan 17% ers 2000 a bod cyfradd 
marwolaethau o achos malaria yn benodol wedi gostwng gan 25%.  
Ffynhonnell: Sefydliad Iechyd y Byd http://www.who.int/en/ 
 
9. Rhwng 1990 a 2015, mae'r gymhareb marwolaethau ymysg mamau ar draws y byd wedi:  

a) Gostwng gan 2.3% bob blwyddyn 
b) Gostwng gan 37% bob blwyddyn  
c) Cynyddu gan 5% bob blwyddyn 
d) Cynyddu gan 10% bob blwyddyn  

 
Ateb: a 

Mae'r gymhareb marwolaethau ymysg mamau ar draws y byd wedi gostwng gan 2.3% bob 
blwyddyn rhwng 1990 a 2015. Gwelwyd gwelliant yng nghyfraddau marwolaethau mamau o’r 
flwyddyn 2000 ymlaen ond mae angen gwneud mwy o hyd i gyflawni'r targedau a bennwyd yn y 
Nodau Datblygu Cynaliadwy.  
Ffynhonnell: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/  
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