
Mae Ifan Thomas, Pen y Gaer,
Pwllglas newydd ddod yn ôl o St Louis,
Missouri ar ôl cael llawdriniaeth
arbennig gan Dr Park. Fo ydi’r
niwrolawfeddyg pennaf ym maes
‘selective dorsal rhisotomy’ – neu SDR
os yw hynny’n ormod o lond ceg i chi –
sy’n golygu torri’r nerfau synhwyraidd
sy’n achosi sbastigedd (‘spasticity’).

Ym Mhrydain, pan mae plentyn tua 8
oed y maen nhw’n gwneud y
llawdriniaeth, ond cred Dr Park fod
angen ei gwneud cyn gynted â phosibl
am fod mwy o risg niwed parhaol i’r
esgyrn gyda phlentyn hŷn. Ond er bod
y llawdriniaeth ar gael ym Mhrydain,
chewch chi mohoni ar y GIG. Mae’n
rhaid i chi dalu, yma fel yn America. Ac,
yn anffodus iawn, tydi’r arbenigwyr
ddim yn ei chynnig. Rhaid i chi ffendio
dros eich hunain ei bod hi’n bod, hyn yn
oed.

Clywed gan riant arall wnaeth
Geraint a Cath. Roedd ganddynt un
fantais, – fod Cath yn nyrs, ac yn gallu
deall sut mae’r drefn feddygol parthed
‘referals’ yn gweithio, yn ogystal ag
oblygiadau’r llawdriniaeth ei hun.
Roedd hi hefyd yn gwybod na chewch
chi ddim heb ofyn.

Pryd wnaethon nhw sylweddoli fod
rhywbeth yn bod ar Ifan? 

Toedd o ddim yn cerdded yn flwydd
oed, – ond roedd o’n hogyn mawr.
Erbyn 18 mis, gofynnodd Cath am gael
gweld paediatregydd. Cymrodd hyn
ychydig fisoedd eto, ac yntau tua
dyflwydd oed erbyn hyn. Yn y
cyfamser, roedd osteopath wedi amau
mai fferau gwan oedd y broblem.
Rhowch amser iddo fo, oedd cyngor
cyntaf y paediatregydd, ond fe welodd
yn glir fod problem ar yr ail apwyntiad

ymhen 6 wythnos.  Yn fuan ar ôl hyn,
cafod ddiagnosis o Barlys yr
Ymennydd (Cerebral Palsy).

Aeth Ifan i Ysgol Carreg Emlyn,
Cyffylliog gyda chymhorthydd. Roedd
o’n dal i fedru chwarae gyda’r plant
eraill, ond roedd hi’n anodd eu gweld
nhw, ei gyfnitherod a’i frawd bach, Jac
yn cyrraedd pob carreg filltir ac yntau
ddim yn gallu. Efallai fod yr oedolion yn
poeni drosto, ond dal i wenu a
chwerthin oedd Ifan.

Dyma ddyddiadur taith i chi:-
Dydd Sadwrn, 28.01.17: Cychwyn

am St Louis. Cath, Ger ac Ifan yn ei
hwdi Cymru. Deunaw awr yn yr
awyren, ac Ifan yn hogyn da dros ben,
yn mwynhau’r sylw a’r antur. A Jac yn
cael ei sbwylio’n racs gan weddill y
teulu adref.

Dydd Llun, 30.01: Cyfarfod Dr Park
a’r tîm i gyd.

Dydd Mawrth, 31.01: Llawdriniaeth
gyntaf (SDR) – 31/2 awr.

3 diwrnod yn fflat ar ei gefn, yn
‘posio’ ar gyfer lluniau gyda loli yn un
llaw,   ei fawd wedi codi, ac yn wên o
glust i glust.

Dydd Gwener, 3.02: Codi o’i wely a
dechrau ffisiotherapi. 

Dydd Sul, 5.02: ‘Discharge’ gan Dr
Park ac yn ôl ‘adra’ i’r gwesty.

Dyddiau nesaf: Ffisio am awr y
dydd gyda’r therapydd, a mwy o ffisio
yn y gwesty.

Dydd Mercher, 8.02: Cyfarfod Dr
Dobbs a’r tîm orthopedig. Penderfynu
fod angen ail lawdriniaeth, – i ymestyn
y cyhyrau yn ei goesau.

Dydd Iau, 9.02: ail lawdriniaeth –
awr. 

Dydd Gwener, 10.02: ail ‘discharge’.
Pythefnos nesaf: Ger yn dod adref

at Jac, a mam Cath yn dod yn ei le. Awr
y dydd o ffisio, ac Ifan yn gwella’n

anhygoel bob dydd. Aml i fideo’n
cyrraedd Rhuthun i brofi hyn.

Beth ydi’r prognosis i Ifan?
Dylai fod yn gallu cerdded ar ei ben

ei hun be bynnag y dirwedd. Bydd yn
gallu gwneud mwy neu lai unrhyw
chwaraeon sy’n cymryd ei ffansi. Bydd
rhaid iddo fo wneud ymarferion i
ymestyn ei goesau am 1/2 awr pob
dydd am weddill ei oes, ac mae’r ffisio
dyddiol yn parhau ar hyn o bryd.

Beth fyddai wedi digwydd heb y
llawdriniaeth? Cerdded gyda ffrâm ac
yna cadair olwyn am weddill ei oes. ‘No
brainer’, chydal y Sais.

Dim rhyfedd fod Ifan yn gwenu.

Ar dudalen 14 mae cyfle i chwi
gyfrannu pan fydd Meilir Thomas,
ewythr i Ifan yn rhedeg Marathon
Llundain.

Papur Bro Rhuthun a’r Cylch
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STORI IFAN

Dyma Ifan yn yr Ysbyty

Ifan a’i frawd Jac

Mati Nel a Leusa Jên o Landyrnog yn eu dillad Gŵyl Ddewi

Cerdded dros Tŷ Gobaith

Llongyfarchiadau i Jane Hughes a Kim Roberts-Jones o Rhewl ar
gerdded 10 milltir yn nhaith gerdded Tŷ Gobaith. Go dda chi genod!


