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Beth mae NICE wedi'i ddweud?
Argymhellir ipilimumab fel triniaeth bosibl ar gyfer oedolion â melanoma (na
ellir ei dynnu'n llwyr neu fetastatig) datblygedig sydd heb ei drin yn flaenorol.

Beth mae hyn yn ei olygu i mi?
Os oes gennych felanoma (na ellir ei dynnu'n llwyr neu fetastatig) sydd heb ei
drin yn flaenorol, a bod eich meddyg o'r farn mai ipilimumab yw’r driniaeth
gywir, dylech allu cael y driniaeth ar y GIG.
Mae NICE wedi llunio canllaw ar wahân ynglŷn â phryd y gellid cynnig
ipilimumab i bobl â melanoma datblygedig sydd wedi cael ei drin yn flaenorol.
Dylai ipilimumab fod ar gael ar y GIG o fewn tri mis i gyhoeddi'r canllawiau.

Pam bod NICE wedi dweud hyn?
Mae NICE yn edrych ar lwyddiant y triniaethau mewn perthynas â'u cost o
gymharu â thriniaethau eraill sydd ar gael ar y GIG.
Mae NICE yn rhoi ystyriaeth arbennig i driniaethau a all ymestyn bywydau
pobl sy'n agosáu at ddiwedd eu hoes. Argymhellwyd ipilimumab am ei fod yn
gweithio cystal neu'n well na thriniaethau eraill sydd ar gael ar y GIG. Er ei fod
hefyd yn costio mwy na thriniaethau eraill, cafodd hyn ei gyfiawnhau gan y
manteision roedd yn eu darparu ar ôl rhoi ystyriaeth arbennig iddo.

Y cyflwr a'r driniaeth
Mae melanoma yn fath o ganser y croen. Ystyr melanoma datblygedig yw pan
na ellir tynnu'r canser yn llwyr drwy lawdriniaeth neu pan fydd wedi gwasgaru i
rannau eraill o'r corff (metastatig).

Mae ipilimumab (a elwir hefyd yn Yervoy) yn gyffur a roddir drwy bigiad, sy'n
helpu system imiwnedd y corff i adnabod a dinistrio celloedd melanoma.
Gall NHS Choices (www.nhs.uk) fod yn lle da i gael gwybod mwy.
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