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Gall cael diagnosis o ddementia fod yn 
brofiad trawmatig ac yn un a all newid 
bywyd - nid dim ond i ni, ond hefyd i’n 
teulu a’n ffrindiau. 

 

Bwriad ein taflen yw cynorthwyo’r 
gweithwyr meddygol proffesiynol sy’n 
gwneud y gwaith anodd hwn. Ein gobaith 
yw y bydd hyn yn gwneud pethau’n well i 
bawb ohonom. Rydym yn awgrymu: 

 Gwrandewch yn astud ar yr hyn yr 
ydym yn ei ddweud. Dylai rhannu 
diagnosis fod yn sgwrs rhyngom; 
byddai o fudd pe baech yn addasu 
eich iaith i’r hyn rydym ni’n ei ddeall. 

 Dylem gael y dewis a hoffem gael 
partner/pobl bwysig eraill gyda ni 
pan rennir diagnosis. 

 Dylai’r diagnosis gael ei rannu mewn 
modd llawn empathi, sensitif a 
gofalgar. Ni ddylid brysio. 

 

“Mae’n rhaid meithrin ymddiriedaeth 
rhyngom ni a’r clinigwr.”  

Unwaith bod diagnosis wedi’i rannu, 
rydym yn teimlo ei bod yn bwysig i siarad 
am y diagnosis. Mae angen lle ac amser 
arnom i ddirnad yr hyn a ddywedwyd 
wrthym. O ystyried hyn, mae’n bwysig 
deall bod pen draw i’r wybodaeth y gallwn 
ei derbyn ar yr adeg hon. 

 

O ystyried y sefyllfa, gallai fod yn 
ddefnyddiol pe gallem gael apwyntiad 
dilynol ar ôl derbyn diagnosis. Ni fydd yr 
holl wybodaeth a roddir i ni ar adeg y 
diagnosis yn glir. Mae’n debygol y bydd 
gennym ragor o gwestiynau unwaith y 
byddwn wedi cael amser i ddirnad y 
diagnosis. 
 

Yn ogystal, byddai gwybodaeth am sut y 
gallwn gysylltu i wasanaethau eraill yn y 
gymuned ar gyfer cefnogaeth wedi 
diagnosis, ar gyfer ni ein hunain a’n 
gofalwyr, fod yn ddefnyddiol 
 

“Dywedwyd dim wrthyf i; dywedwyd popeth 
amdanaf i. Roedd hi fel petawn yn blentyn 
unwaith eto. Roeddwn yn glaf dementia ar 
unwaith - fel pe na bawn yn gallu gwneud 

penderfyniad drosof fy hun bellach.” 

Bydd gan bawb ohonom ein cwestiynau, 
ein pryderon a’n hofnau ein hunain ynglŷn 
â’r dyfodol. Mae’n bwysig bod yn ystyrlon 
o faterion o’r fath ac i ofyn yn 
uniongyrchol wrthym beth fyddem yn 
teimlo fyddai fwyaf defnyddiol i’w drafod. 

 

Efallai y bydd rhai ohonom yn teimlo ei 
bod yn ddefnyddiol gwybod sut y 
daethpwyd i’r diagnosis penodol hwnnw 
yn y man cyntaf. Gall trafodaeth am y 
broses asesu a sut y daethpwyd i gasgliad 
ffurfiol ynglŷn â diagnosis fod yn brofiad 
cadarnhaol i rai ohonom. 

 

Yn fwyaf pwysig, hoffem gael ein hatgoffa 
nad yw’n ‘ddiwedd y byd’ pan rennir 
diagnosis gyda ni. Mae clywed y gallwn 
fyw gyda dementia yn rhywbeth 
gwerthfawr iawn. 

“Dylai fy meddyg fod wedi cael sgwrs gyda 
mi yn hytrach na gadael hynny i’m gŵr.” 

“Mae eglurder a gonestrwydd yn 
allweddol yn y modd y caiff 

gwybodaeth ei chyfathrebu.”  
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