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Os ydych yn poeni am eich cof eich hunan, neu os ydych yn poeni 
am newidiadau rydych wedi sylwi arnynt gyda chof, personoliaeth 
neu ymddygiad rhywun sy’n agos atoch, mae’n bwysig ymgynghori 
â Meddyg Teulu cyn gynted â phosibl, fel y gall diagnosis cywir gael 
ei wneud. Bydd hyn yn sicrhau y byddwch yn cael cyngor, cymorth a 
thriniaeth briodol, gan olygu y gallwch wneud cynlluniau ar gyfer y 
dyfodol.

Hefyd gall fynd at Feddyg Teulu amlygu a thrafod cyflyrau triniadwy 
sy’n ymddangos fel dementia ar y cychwyn ond nad ydynt mewn 
gwirionedd. Gall iselder, diffyg fitamin B12, deliriwm, problemau 
thyroid, heintiau, neu broblemau fasgwlaidd i gyd effeithio ar 
fywiogrwydd, cof, neu weithrediad ymennydd rhywun.

Cael diagnosis o ddementia
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Rydym yn gwybod y gall ceisio diagnosis fod yn frawychus neu’n 
llethol, ac mae rhai pobl yn teimlo y byddai’n well ganddynt oedi cyn 
dod i wybod. Mae pedwar prif reswm y dylech gymryd camau i gael 
diagnosis cyn gynted ag y gallwch.

• I rai pobl, gall fod yn rhyddhad i wybod beth yw eu cyflwr mewn 
gwirionedd, a pham bod eu cof, ymddygiad, neu’r ffordd maent 
yn teimlo’n newid. Hefyd mae diagnosis o les i’r teulu ehangach 
ac yn eu galluogi i ddeall yr hyn sy’n digwydd a sut y gallant helpu.

• Mae diagnosis yn helpu’r person â dementia a’u teulu i gael y 
driniaeth, cymorth a chynlluniau gorau yn eu lle cyn gynted 
â phosibl. Mae hyn yn cynnwys edrych ar gyllid, materion 
cyfreithiol a gwneud penderfyniadau ar gyfer y presennol a’r 
dyfodol.

• Gall diagnosis amserol helpu’r person i gadw’n iach am fwy 
o amser trwy gynyddu eu hymwybyddiaeth o’r cyflwr a sut y 
gallant hwy a’u teulu wneud addasiadau i wella ansawdd eu 
bywyd.

• Er nad oes gwellhad ar gyfer demensia ar hyn o bryd, gall 
meddyginiaeth ac ymyriadau eraill gael eu defnyddio i helpu i 
reoli a lleihau’r symptomau.

Pwysigrwydd cael diagnosis
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Sut y gwneir diagnosis?

Yn y mwyafrif o achosion, bydd y meddyg teulu’n cyfeirio’r person 
â symptomau sy’n awgrymu dementia i wasanaeth cof, clinig neu 
arbenigwr. Fodd bynnag, cyn iddynt wneud hyn, dylent asesu a oes 
gan y person gyflwr sylfaenol y gellir ei drin, er enghraifft, iselder, 
diffyg fitamin B12, neu gweithrediad thyroid annormal. Yn ogystal, 
hefyd dylent gymryd profion gwaed, pelydr-X o’r frest (os oes angen) 
a hefyd sampl wrin i sicrhau nad oes unrhyw broblemau iechyd 
corfforol eraill. Byddant hefyd yn profi galluoedd gwybyddol yr 
unigolyn yn fyr drwy ofyn i’r person: 

• ddatgan pa ddiwrnod a dyddiad ydyw

• enwi rhai eitemau cyffredin

• cofio rhywbeth i brofi ganolbwyntio a chof tymor byr

Os bydd yr holl gyflyrau iechyd corfforol neu iechyd meddwl 
wedi cael eu diystyru fel achosion posibl o’r newidiadau yn y cof, 
ymddygiad a phersonoliaeth, efallai y bydd y Meddyg Teulu wedyn 
yn atgyfeirio’r person i gael ymchwiliad pellach. Gallai hyn fod gyda 
gwasanaeth cof (rhywle i gael asesiad arbenigol ar gyfer diagnosio, 
trin a chefnogi pobl â dementia), mewn clinig neu gydag arbenigwr.

Dylai’r gwasanaeth cof, clinig neu arbenigwr:

• gymryd hanes meddygol a theuluol manwl gan y person sydd â 
symptomau dementia a chadarnhau’r manylion gydag aelod o’r 
teulu. Mae’n ddefnyddiol os bydd rhywun sy’n adnabod y person 
yn dda yn mynd i’r apwyntiad, a chael sgwrs gyda’r person sy’n 
cynnal yr asesiad er mwyn helpu â’r broses hon, neu ysgrifennu 
llythyr byr yn amlinellu beth yw’r problemau.



05Cael diagnosis o ddementia

Os bydd yr holl gyflyrau iechyd 
corfforol neu iechyd meddwl wedi 
cael eu diystyru fel achosion posibl 
o’r newidiadau yn y cof, ymddygiad a 
phersonoliaeth, efallai y bydd y Meddyg 
Teulu wedyn yn atgyfeirio’r person i 
gael ymchwiliad pellach i wasanaeth 
cof, clinig neu arbenigwr.
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• profi galluoedd gwybyddol yr unigolyn trwy ofyn cwestiynau 
penodol, a elwir weithiau’n ‘archwiliad cyflwr meddyliol’ neu 
‘brofion gwybyddol’. Mae’r rhain fel arfer yn cynnwys profion ar 
sylw, cof, rhuglder llafar, iaith a galluoedd ynghylch ‘canfyddiad 
gweledol o berthnasau gofodol gwrthrychau’ - mewn geiriau 
eraill, barnu’r pellter rhwng gwrthrychau. Yn ogystal, bydd y 
gwasanaeth cof, clinig neu arbenigwr yn gofyn cwestiynau 
ynghylch galluoedd y person gyda thasgau byw o ddydd i ddydd 
megis siopa, tasgau yn y cartref, hunanofal a gyrru.

• gofyn am sganiad MRI neu CT er mwyn archwilio strwythur yr 
ymennydd.

Beth os na fydd y person yn fodlon ymweld â’r  
Meddyg Teulu?

Efallai y bydd y person yn teimlo’n ofnus ynghylch cael diagnosis a 
gallai feddwl y byddant yn colli eu hannibyniaeth neu y bydd rhaid 
iddynt fynd i mewn i ofal. Mewn rhai achosion, efallai na fyddant yn 
deall bod pryderon ynghylch eu cof neu ymddygiad gan wadu bod 
ganddynt broblem.

Trwy roi sicrwydd i rywun y gallai’r symptomau fod oherwydd  cyflwr 
arall y gellid ei drin o bosibl e.e. salwch corfforol, iselder neu haint, 
gallent ddod yn fwy bodlon i ymweld â’r Meddyg Teulu. Os yw’r 
person ond yn gwrthod mynd i’r Meddyg Teulu, mae’n werth cofio 
y gallwch gysylltu â’r feddygfa i esbonio’r sefyllfa. Efallai y bydd y 
meddyg teulu yn gallu darparu ymweliad cartref i siarad â’r person 
am eu symptomau.
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Fel rhywun sy’n agos atynt, gallech ysgrifennu llythyr, ffonio neu  
e-bostio meddyg teulu y person gan amlinellu’ch pryderon. Efallai na 
fydd y meddyg teulu yn fodlon trafod gwybodaeth gyfrinachol gyda 
chi, ond dylent groesawu gwybodaeth berthnasol ynghylch iechyd a 
phryderon cyfredol y person.

Beth os na fydd y meddyg teulu’n gwneud 
atgyfeiriad at Wasanaeth Cof  neu Glinig i gael 
asesiad arbenigol?

Os ydych yn profi anhawster wrth geisio cael diagnosis, neu os oes 
gennych gwestiynau na allwch gael ateb iddynt, byddwn ni’n cymryd 
yr amser i wir ddeall y broblem, a rhoi’r cymorth arbenigol mae 
arnoch ei angen ichi i fynd i’r afael â hi. Ffoniwch ein Llinell Gymorth 
ar 0800 888 6678 neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org i siarad 
trwy’ch sefyllfa gyda Nyrs Admiral arbenigol.



Os ydych chi’n gofalu am rywun â dementia neu os oes gennych 
unrhyw bryderon neu gwestiynau eraill, ffoniwch neu e-bostiwch ein 

Llinell Gymorth Nyrs Admiral i gael cymorth a chyngor arbenigol.

Ffoniwch 0800 888 6678 neu e-bostiwch helpline@dementiauk.org
Ar agor dydd Llun i ddydd Gwener 9am – 9pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul 9am – 5pm
@DementiaUK    •    www.dementiauk.org

Mae Dementia UK yn elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr (1039404) a’r Alban (SC047429) 

Mae’r wybodaeth yn y llyfryn hwn wedi’i hysgrifennu a’i hadolygu gan Nyrsys 
Admiral.
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