
Gofynnwch unrhyw beth
Sut i ddechrau sgwrs gyda rhywun 
sy’n byw â dementia 

Os ydych chi’n cusanu 
rhywun, fyddan nhw’n 
cael dementia?
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Mae rhywun yn y DU yn datblygu 
dementia bob tri munud. Gallai 
fod eich mam, eich brawd, eich 
cymydog neu eich ffrind gorau. 

Ond er bod bron iawn pob un ohonom 
yn adnabod rhywun sy’n cael ei 
effeithio, mae dwy ran o dair o bobl 
sy’n byw â dementia yn dweud eu 
bod yn teimlo’n unig ac wedi’u hynysu. 

Mae Alzheimer’s Society Cymru yn 
benderfynol o newid hyn a chreu 
byd sy’n fwy ystyriol o dementia. 
Byd lle mae pobl â dementia yn 
cael eu cynnwys a’u cefnogi i fyw’r 
bywyd yr hoffen nhw ei fyw, a lle 
bydd eu hawliau’n cael eu cynnal. 
Mae dros 420 o gymunedau’n dod 
yn fwy ystyriol o dementia yng 
Nghymru a Lloegr yn barod. Ond 
mae arnom angen rhagor o bobl i 
ddangos eu cefnogaeth.

Gallwch chi ymuno â ni, a gall fod 
mor syml ag estyn allan a siarad â 
phobl rydych chi’n eu hadnabod y 
mae dementia yn effeithio arnyn nhw.

Mae’r llyfryn hwn yn dangos 
sut y gall dechrau sgwrs wneud 
gwahaniaeth i fywyd rhywun o 
ddydd i ddydd, a gwneud i rywun 
â dementia deimlo’i fod yn cael ei 
gynnwys gan y teulu, ffrindiau a’r 
gymuned ehangach.

Yn ogystal â chyngor ymarferol 
am gael sgwrs gyda rhywun â 
dementia, cewch hefyd syniadau 
ynghylch sut y gallwch gymryd 
camau mwy ac uno gyda ni fel 
gwirfoddolwr i godi arian neu 
ymgyrchu i greu newid parhaol.

Bob tro rydym yn siarad am 
dementia, rydym gam yn nes at 
greu cymdeithas sy’n decach ac yn 
fwy cefnogol. Y math o gymdeithas 
y gall pob un ohonom fod yn falch  
o fod yn rhan ohoni.

Mae angen i ni siarad am dementia.



‘Peidiwch ag edrych ar y 
dementia yn unig. Edrychwch 
arna i. Rwyf yma o hyd. Digon 
teg, rwy’n drysu, rwy’n mynd 
ar goll, ac mae llawer o bethau 
na fedra i eu gwneud erbyn 
hyn. Ac mae hynny’n gwneud  
i mi deimlo’n rhwystredig.  
Ond Joy ydw i o hyd.’
Joy, sy’n byw â dementia



Gallai sgiliau cyfathrebu newid, er 
enghraifft anghofio geiriau neu gael 
anhawster dilyn sgwrs. Gall effeithio 
ar gydsymudiad hefyd, felly mae’n 
bosib y gallai rhywun â dementia 
gael trafferth defnyddio cyllell a fforc. 

Gall llawer o dasgau bob dydd 
hefyd fod yn fwy anodd, fel gwisgo 
amdanynt neu gael cawod. 

Mae newid mewn golwg a 
chanfyddiad yn gyffredin mewn 
pobl â dementia hefyd. Gellir 
camfarnu pellter a gofod, a pheidio 
ag adnabod pethau bob dydd. 

Ond yr un person o hyd yw’r unigolyn 
â dementia. Maen nhw’r fam, tad, 
brawd, chwaer, ffrind neu gymydog 
rydych chi wedi’u hadnabod erioed. 

Clefydau’r ymennydd sy’n achosi dementia. Dydy o ddim yn golygu colli 
eich cof yn unig. Gall gwahanol fathau o dementia effeithio ar bobl mewn 
llawer o ffyrdd eraill, o deimlo’n ddryslyd a chael trafferth canolbwyntio,  
i ymddwyn yn wahanol. 

Mynd i’r afael â dementia

‘Mae’n anodd iawn esbonio beth yw dementia. 
Pan fydda i’n sgwrsio â rhywun, mae’n rhaid i mi 
wneud fy ngorau glas i wneud yn siŵr nad yw pobl 
yn meddwl nad oes gen i ddiddordeb am fy mod 
i’n ymddwyn yn wahanol. Efallai nad ydw i’n gallu 
rhoi atebion fel yr oeddwn i, ond mae gen i lawer 
i’w gynnig ac mae’n rhaid i chi ddal arni.’
Kenrick, sy’n byw â dementia



Rydym ni’n gwybod ei bod hi’n gallu 
bod yn anodd dod o hyd i’r geiriau 
cywir pan fydd rhywun rydych  
chi’n ei adnabod yn cael diagnosis 
o dementia. Ac weithiau mae hi’n 
teimlo’n haws dweud dim. Ond 
mae hi mor bwysig cadw mewn 
cysylltiad, i bawb. 

Drwy dreulio amser gyda rhywun 
â dementia, byddwch chi’n helpu 
iddyn nhw deimlo’n rhan o bethau 
ac yn rhan o’r gymuned. Efallai y 
cewch chi eich synnu, ac mae’n 
debygol y byddwch chi’n dysgu llawer. 

Cadwch bethau’n syml. Beth am 
wahodd ffrind am goffi, mynd allan 
am dro, neu wylio sioe gyda’ch 
gilydd os ydi hynny’n teimlo’n iawn. 

Does dim o’i le mewn gofyn i rywun 
sut maen nhw’n teimlo. Peth da yw 
siarad am dementia. 

Peidiwch â theimlo’n annifyr neu’n 
lletchwith wrth siarad am dementia. 
Mae’n rhaid i ni gynnal y sgyrsiau 
agored hyn i helpu creu cymdeithas 
sy’n fwy ystyriol o dementia. Mae 
siarad yn arwain at newid.

Dylech bob amser barchu 
dymuniadau rhywun â dementia. 
Os nad ydyn nhw’n barod i siarad 
am dementia eto, peidiwch â’u 
gwthio. Gallech roi cynnig arni 
ryw dro arall. Gall helpu dim ond 
gwybod eich bod chi’n fodlon siarad 
â nhw pan fyddan nhw’n barod.

‘Rydw i wrth fy modd pan fydd pobl yn gofyn cwestiynau i mi oherwydd 
rwy’n teimlo mod i’n rhan o bethau. Mae’n rhoi cyfle i mi ddangos bod 
pobl â dementia yn bodoli, ein bod ni’n dal yn gallu cyfrannu at yr hyn 
sy’n digwydd o’n cwmpas a bod bywyd yn mynd yn ei flaen. Mae hynny’n 
gwneud i mi deimlo’n dda. Mae’n gwneud i mi deimlo fel fi unwaith eto.’
John, sy’n byw â dementia

Mae’n bryd dechrau siarad 



Beth os ydw i’n dweud y peth anghywir?
Does dim ots o gwbl. Hyd yn oed os ydych chi’n teimlo fymryn yn lletchwith 
i ddechrau, mae’n debyg y byddwch chi wedi newid diwrnod rhywun  
am y gorau dim ond drwy gael sgwrs. 

Dyma rai awgrymiadau i wneud pethau’n haws pan fyddwch chi’n cael 
sgwrs gyda rhywun â dementia.

Siaradwch yn glir, a 
gwnewch yn siŵr bod 

iaith eich corff yn 
agored ac wedi ymlacio. 

Siaradwch mewn 
ffordd sy’n gyfeillgar. 

Rhowch eich holl sylw 
i’r person â dementia, 
a gwnewch eich gorau 

i siarad â hwy wyneb 
yn wyneb. Byddwch 

yn amyneddgar, a 
rhowch amser iddyn 

nhw ymateb. 

Wrth ofyn cwestiynau gall 
helpu rhoi rhestr fer o 

ddewisiadau. Neu gadw 
at gwestiynau y gellir eu 
hateb gydag ie neu na.

Meddyliwch am destun i’r 
sgwrs. A oes unrhyw beth 

sy’n ennyn diddordeb y 
person â dementia, neu 

rywbeth sy’n gwneud  
iddo nhw chwerthin?  

Cofiwch chwerthin 
gyda’r person 

am unrhyw 
gamgymeriad neu 

gamddealltwriaeth. 



Beth i’w osgoi
Does dim byd cywir neu anghywir i’w ddweud. Mae pawb yn wahanol. 
Ond mae rhai pethau a allai fod yn rhwystredig i rywun â dementia  
eu clywed. 

‘Wyt ti’n cofio pan...?’
Gallai hyn eu hatgoffa o atgofion 
coll a allai fod yn boenus neu’n 
rhwystredig. Yn hytrach, gwnewch 
eich gorau i arwain â’ch cof eich 
hun. Drwy wneud hynny, mae’r  
person yn cael amser i feddwl  
heb deimlo’n annifyr. Neu beth  
am fwynhau’r presennol.

‘Oes angen help arnoch, cariad?’
Mae pobl sy’n byw â dementia  
yn gallu gweld geiriau fel ‘cariad’  
a ffyrdd tebyg o gyfarch rhywun  
fel rhywbeth nawddoglyd.  
Cofiwch y person y tu ôl i’r  
dementia a defnyddiwch ei enw.

‘Rydw i wedi dweud hynny wrthych 
chi’n barod’
Gwnewch eich gorau i beidio â 
theimlo’n rhwystredig, a byddwch 
mor amyneddgar â phosib. Ni  
fydd atgoffa rhywun â dementia 
am yr hyn maen nhw wedi’i  
anghofio yn helpu. 

‘Wyt ti’n fy nabod i?’
Gallai hyn wneud i’r person â  
dementia deimlo’n ddrwg os nad 
ydyn nhw’n eich cofio. Gallai helpu  
i ddweud eich enw yn anffurfiol  
pan fyddwch chi’n annerch  
rhywun am y tro cyntaf.



Gwneud cysylltiad yng nghyfnodau 
hwyrach dementia
Efallai y bydd hi’n dod yn anodd cael sgwrs â rhywun yng nghyfnodau hwyrach 
dementia. Ond dydi hynny ddim yn golygu y dylech chi roi’r gorau i fynd i’w gweld. 

Mae gweld ffrindiau ac anwyliaid yn gallu creu teimladau o hapusrwydd a 
chysur mewn unigolyn. Efallai na fydd y person yn cofio eich bod chi wedi 
galw draw, ond mae’r cysylltiad emosiynol yn aml yn aros ar ôl yr ymweliad.

Pan fydd hi’n anodd siarad, mae 
pethau eraill y gallwch chi eu 
gwneud i gyfathrebu’n haws. 

 ■ Gall cyfathrebu dieiriau helpu. 
Ystyriwch fynegiant eich wyneb 
ac iaith eich corff, yn ogystal â 
defnyddio ystumiau llaw. Gwenwch 
pan fydd yn teimlo’n briodol.

 ■ Mae gafael llaw yn gadael i 
rywun wybod eich bod chi yno, 
a gall fod yn gysur iddyn nhw.  

 ■ Gall canu a chreu cerddoriaeth 
fod yn ffordd dda i bobl â  
dementia fynegi eu hunain a 
theimlo’n agos at bobl eraill.

 ■ Beth am roi cynnig ar wneud 
gweithgaredd y mae’r person  
yn ei fwynhau gyda’ch gilydd. 
Mae creu llyfr atgofion yn ffordd 
dda i deulu gysylltu â’r unigolyn  
a gall helpu â chyfathrebu.  
Gall llyfr o’r fath hefyd fod yn 
ddefnyddiol i bobl eraill ddysgu 
mwy am y person. 

‘Mae’n braf gweld fy ngŵr yn 
cofio geiriau i ganeuon. Dydi o’n 
dweud dim llawer erbyn hyn ond 
mae’n gallu canu pob gair.’ 
Gofalwr person â dementia



Dechreuwch sgwrs yn y cyfryngau 
cymdeithasol
Peidiwch â thanbrisio grym eich cyfrifiadur neu eich ffôn clyfar.

Mae’r cyfryngau cymdeithasol 
yn chwarae rhan enfawr wrth 
ysbrydoli pobl eraill, felly  
dilynwch ni ar Twitter, Facebook  
ac Instagram i ddangos  
i’ch ffrindiau a’ch teulu eich  
bod chi’n uno gyda ni yn  
erbyn dementia. 

Pan fyddwch chi’n gwneud  
sylw, yn rhannu ac yn hoffi  
rydych chi’n ein helpu  
i gyrraedd mwy o bobl. 

Po fwyaf o bobl rydym yn eu 
cyrraedd, yr agosaf ydym ni  
i greu cymdeithas sy’n fwy  
ystyriol o dementia.

Ymunwch â’r sgwrs ar Twitter yn  
@alzheimerssoc
Dewch o hyd i ni ar Facebook yn 
facebook.com/alzheimerssocietyuk
Dilynwch ni ar Instagram yn 
@alzheimerssoc
Defnyddiwch yr hashnod  
#AskUsAnything  
i ymuno â’n sgwrs

https://twitter.com/alzheimerssoc
https://www.facebook.com/alzheimerssocietyuk/
https://www.instagram.com/alzheimerssoc
https://twitter.com/alzheimerssoc


Unwch gyda ni yn erbyn dementia
Dim ond megis cychwyn ydi dechrau sgwrs. Helpwch ni i drechu 
dementia am byth. 

Dysgwch sut beth yw byw  
â dementia a gweithredwch
Byddwch yn Ffrind Dementia 
ac ymunwch â 2.5 miliwn o bobl 
sydd wedi gwneud hynny’n barod. 
Byddwch yn dysgu mwy am beth 
yw dementia a sut i gefnogi pobl 
yr effeithir arnyn nhw yn eich 
cymuned. Os ydych yn unigolyn, 
yn grŵp neu’n fusnes, gallwch 
gymryd rhan. Pan fydd digon o bobl 
yn ymuno â ni ac yn gweithredu, 
ni waeth pa mor fach, byddwn yn 
newid bywydau pobl â dementia.

Gwirfoddolwch gyda ni a gwneud 
gwahaniaeth gwirioneddol
Mae digon o gyfleoedd i wirfoddoli, 
o gymryd rhan mewn ymchwil, i 
ymuno â’n gwasanaeth Ochr yn 
Ochr a helpu rhywun â dementia 
i barhau i wneud y pethau maen 
nhw’n eu mwynhau. 

Codwch arian i helpu trechu dementia 
Rydym yn ariannu ymchwil i achosion, 
ffyrdd o wella, gofal ac atal dementia. 
Mae pob ceiniog yn cyfrif, felly o 
gynnal Diwrnod Cacennau Bach i 
redeg marathon, gallwch chi wneud 
cyfraniad a’n helpu i drechu dementia.

Ymgyrchu i wella gofal 
Cofrestrwch ac ychwanegwch 
eich llais at ein hymgyrchoedd. 
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae ein 
hymgyrchwyr wedi dylanwadu ar 
gannoedd o’r rhai sy’n penderfynu 
er mwyn gwella bywydau pobl y 
mae dementia yn effeithio arnyn nhw. 



Ydy dementia yn effeithio arnoch chi?
Mae Alzheimer’s Society Cymru yma i helpu. Rydym yn cynnig cymorth 
i bawb y mae dementia yn effeithio arnyn nhw, gan gynnwys aelodau o’r 
teulu, ffrindiau a gofalwyr. 

Fel prif elusen dementia’r DU, rydym ni’n darparu gwybodaeth arbenigol, 
hyfforddiant a gwasanaethau cefnogi i’r rhai sydd angen cymorth gennym. 
Ac rydym ni’n creu cymdeithas sy’n fwy ystyriol o dementia, fel bod modd 
i’r bobl â’r cyflwr fyw heb ofn na rhagfarn. 

Os ydych angen cymorth, cyngor 
a gwybodaeth ffoniwch ein Llinell 
Gymorth Dementia ar  
0300 222 11 22.

Dementia Talking Point yw ein 
cymuned ar-lein i unrhyw un 
y mae dementia yn effeithio 
arnynt. Siaradwch â phobl eraill 
a rhannwch brofiadau 24 awr y 
dydd, saith diwrnod yr wythnos. 
alzheimers.org.uk/talkingpoint

Gallwch ddod o hyd i wasanaethau 
a grwpiau cymorth dementia yn 
eich ardal chi drwy ein Cyfeiriadur 
Dementia. Beth am ddarganfod 
beth sydd ar gael yn eich ardal chi. 
alzheimers.org.uk/getsupport

Mae pentwr o wybodaeth 
ddefnyddiol am dementia ar  
ein gwefan, gan gynnwys 
adnoddau hygyrch, taflenni 
ffeithiau a chyngor cyfreithiol.  
alzheimers.org.uk



Cymdeithas Alzheimer’s yw’r 
brif elusen dementia yn y DU. 
Rydym yn rhoi gwybodaeth a 
chefnogaeth, yn gwella gofal, 
yn ariannu ymchwil, ac yn creu 
newid parhaol i bobl sy’n teimlo 
effeithiau dementia. 
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