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Rydych chi newydd gael diagnosis sy’n dangos bod 
dementia arnoch chi. Mae’r diagnosis yn gallu rhoi tipyn 
o fraw i chi, ac fe allech chi fynd i deimlo’n isel ac yn 
ddigalon. Pwrpas y daflen yma yw rhoi sylw i’ch teimladau, 
a chynnig ffyrdd o ddod i ben â’r sefyllfa. Mae’n bwysig 
eich bod yn cofio bod pawb yn wahanol: nid oes un ffordd 
‘gywir’ nac un ffordd ‘anghywir’ o deimlo. Beth bynnag 
yw’ch teimladau ar hyn o bryd, dyna’r teimladau cywir.

Mae’r daflen yma’n rhoi sylw i ystyr dementia, sut y gallai 
dementia ddatblygu, teimladau pobl ynglŷn â’r clefyd, a 
sut mae delio â’r sefyllfa. Mae taflenni eraill yn yr un gyfres 
yn rhoi sylw mwy manwl i rai o’r agweddau yma.

Am wybodaeth ymarferol am bob agwedd ar fyw gyda dementia, cysylltwch 
â’r Llinell Gymorth Genedlaethol ar Ddementia, sef 0845 3000 336 (yng 
Nghymru a Lloegr) neu 028 9066 4100 (yng Ngogledd Iwerddon), neu ewch 
i alzheimers.org.uk
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Beth yw dementia?

Math o salwch corfforol yw dementia. Mae’n amharu 
ar y cof a’r gallu i feddwl, i siarad ac i wneud pethau. 
Newidiadau corfforol yn strwythur yr ymennydd sy’n 
achosi dementia. Mae’n bosib gweld y newidiadau yma ar 
sganiau o’r ymennydd, ac mae hynny’n gallu bod o help 
wrth wneud diagnosis. Nid oes salwch meddwl arnoch chi, 
ac nid ydych chi’n mynd yn wallgof.

Mae amryw o wahanol gyflyrau’n gallu achosi dementia. 
Yn eu plith mae clefyd Alzheimer, dementia fasgwlar, 
dementia blaen-dalcennol (gan gynnwys clefyd Pick), a 
dementia gyda chlystyrau Lewy. 

Clefyd Alzheimer yw’r achos mwyaf cyffredin o dementia. 
Wrth i’r clefyd ddatblygu, mae ‘placiau’ neu ‘glymau’ yn 
datblygu yn strwythur yr ymennydd. Mae’r rhain yn newid 
y strwythur, ac yn lladd celloedd yr ymennydd yn y pen 
draw. I’r ymennydd weithio’n dda, rhaid iddo gael rhai 
niwrodrosglwyddyddion cemegol (cemegau sy’n helpu i 
drosglwyddo negeseuon drwy’r ymennydd). Mae prinder 
rhai o’r niwrodrosglwyddyddion yma yn ymennydd rhywun 
â chlefyd Alzheimer.

‘ Petawn i ond yn gallu clirio  
fy mhen a stopio’r dryswch’ 



Difrod i’r gwythiennau gwaed yn yr ymennydd sy’n achosi 
dementia fasgwlar. Mae’r difrod yn lladd celloedd yr 
ymennydd yn y pen draw. Mae amryw o gyflyrau’n gallu 
achosi’r math yma o ddementia - pwysedd gwaed uchel, 
strociau, problemau ar y galon, diabetes a lefelau uchel o 
golesterol.

Mae dementia blaen-dalcennol yn cynnwys amryw o 
wahanol gyflyrau. Yn eu plith mae clefyd Pick, dirywiad yn 
llabedau blaen yr ymennydd, a dementia sy’n gysylltiedig 
â chlefyd niwronau motor. Difrod i labedau blaen yr 
ymennydd neu i labedau’r arlais yw achos pob un o’r 
mathau yma o ddementia. Y rhannau yma o’r ymennydd 
sy’n gyfrifol am ymddygiad, ymateb emosiynol a sgiliau 
iaith pobl.

Math o ddementia yw Dementia gyda chlystyrau Lewy sydd 
â’r un nodweddion â chlefyd Alzheimer a chlefyd Parkinson. 
Mae clystyrau bach o brotein yn datblygu yn yr ymennydd, 
ac yn lladd celloedd yr ymennydd.
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‘Rwy’n dechrau meddwl y byddaf i’n 
gallu gwneud rhywbeth. Ac yna mae’r 
syniad yn diflannu’n ddi-rybudd.’

Sut bydd dementia’n effeithio 
arnoch chi?

Mae’r gwahanol fathau o ddementia’n effeithio 
mewn ffyrdd gwahanol ar bobl. Bydd eich profiad chi o 
ddementia’n unigryw i chi. Bydd yr effeithiau’n dibynnu 
ar wneuthuriad eich corff, eich gallu emosiynol i wrthod 
ildio a’r gefnogaeth sydd ar gael i chi. Mae’n debyg hefyd 
y byddwch chi’n teimlo’n wahanol ar wahanol adegau. 
Peidiwch â phoeni os byddwch chi’n teimlo weithiau fod 
popeth yn mynd yn drech na chi. Mae’r adegau anodd  
yn cilio.

Dyma rai o arwyddion dementia:
•	 	Teimlo	ei	bod	hi’n	haws	cofio’r	digwyddiadau	ym	

mlynyddoedd cynnar eich bywyd, yn hytrach na’r rhai 
sydd newydd ddigwydd.

•	 	Anghofio’r	pethau	rydych	chi	newydd	eu	dweud.

•	 	Cael	trafferth	dod	i	ddeall	syniadau	newydd;	teimlo	bod	
syniadau cyfarwydd yn haws eu deall a’u derbyn.

•	 	Teimlo’n	anghyfforddus	mewn	llefydd	a	sefyllfaoedd	
newydd.
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Teimladau

Cael braw, a bod yn anfodlon credu a derbyn
•	 	Ffordd	gyffredin	iawn	o	ymateb	yw	teimlo	sioc	a’ch	bod	

yn amharod i gredu a derbyn. Mae bod yn amharod i 
dderbyn yn gallu bod yn beth da weithiau, ac fe allai eich 
helpu i reoli’r broses o ddod i ben â’ch clefyd.  

Ofn
•	 	Un	o’r	prif	bethau	sy’n	peri	ofn	yw	colli	rheolaeth	–	

dros y dyfodol, a dros eich bywyd eich hun. Mae diffyg 
gwybodaeth yn gallu codi llawer iawn o ofn ym mhob un 
ohonom.

•	 	Ymhlith	yr	ofnau	mwyaf	cyffredin	mae	teimlo	y	byddwch	
chi: yn faich ar eich teulu, yn mynd yn berson anodd sy’n 
gofyn llawer gormod, a’ch bod yn niwsans yn amlach na 
pheidio.

•	 	Efallai	byddwch	chi’n	ofni	eich	bod	wedi	trosglwyddo	
eich cyflwr i’ch plant.

•	 	Mae	llawer	iawn	o	bobl	yn	ofni’r	diffyg	urddas	sy’n	dod	
yn sgil colli rheolaeth dros eu cyrff, er enghraifft, drwy 
lafoerio, gwlychu a baeddu.

‘Ai arnaf i mae’r bai am hyn? Allaf  
i ddim dod i ben â’r sefyllfa tan 
fyddaf i’n gwybod.’
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Euogrwydd
•	 	Ffordd	gyffredin	iawn	o	ymateb	yw	teimlo’n	euog.	

Efallai byddwch chi’n credu mai chi sydd wedi gwneud 
rhywbeth o’i le, neu heb ymdrechu’n ddigon caled i 
geisio rhwystro’r clefyd. Efallai byddwch chi’n teimlo mai 
arnoch chi mae’r bai. Peidiwch â phoeni o gwbl: clefyd 
organig yw dementia o bob math. Nid oes bai arnoch 
chi.

Teimlo colled
•	 	Efallai	byddwch	chi’n	teimlo’n	drist	y	byddwch	chi’n	

methu’r cyfle i wneud rhai o’r pethau roeddech chi wedi 
bwriadu eu gwneud.

Gollyngdod
•	 	Efallai	byddwch	chi’n	synnu	wrth	ddysgu	bod	cael	y	

diagnosis o’r diwedd yn tawelu meddyliau llawer o bobl. 
Mae rhai pobl hyd yn oed yn teimlo rhywfaint o ewfforia 
–	ar	ôl	cael	diagnosis	cadarn,	gallwch	chi	fynd	ati	i	
wneud rhywbeth amdano. 

Derbyn y sefyllfa
•	 	Efallai	na	fyddwch	chi	byth	yn	gallu	derbyn	eich	salwch.	

Peidiwch â phoeni. Byddwch chi’n dod o hyd i ffyrdd o 
ddod i ben â’r sefyllfa.



Ymdopi â’r teimladau

•	 	Mae	siarad	â	phobl	eraill	yn	gallu	bod	o	help.	Efallai	mai	
dim ond gyda’ch gŷr neu’ch gwraig, neu eich teulu agos, 
y byddwch chi’n awyddus i siarad. Ar y llaw arall, efallai 
fod siarad â’ch teulu agos yn rhy anodd. Beth am ymuno 
â grŷp cymorth? Mae llawer o bobl â dementia’n elwa 
ar siarad â phobl eraill sydd yn yr un sefyllfa. Bydd eich 
cangen leol o Gymdeithas Alzheimer yn gallu eich helpu. 
Bydd rhif ffôn y gangen yn llyfr ffôn eich ardal, neu mae 
croeso i chi ffonio’r llinell gymorth ar 0845 3000 336.

•	 	Meddyliwch	am	y	pethau	y	byddwch	chi	eu	hangen	
o	bosib	yn	y	blynyddoedd	sydd	i	ddod.	Trafodwch	y	
rhain gyda’ch teulu. Mae taflen ar gael o’r Gymdeithas 
Alzheimer (rhif 471, After a diagnosis ar gael yn y 
Saesneg yn unig) sy’n awgrymu rhai ffyrdd o baratoi o 
safbwynt eich iechyd a’ch materion ariannol. Ffoniwch y 
llinell gymorth i ofyn am gopi. Mae gofyn i chi fynd ati’n 

‘Mae cael fy annog i wneud gymaint 
ag y gallaf yn rhoi hwb i mi. Mae’n 
codi fy hyder ac yn fy rhwystro rhag 
teimlo nad oes ar neb fy angen.’
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awr i feddwl am y pethau yma. Mae mynd ati i geisio 
rheoli digwyddiadau’r dyfodol yn gallu helpu i leddfu’r 
ofnau. A hyd yn oed os na fyddwch chi’n gallu eu rheoli, 
fe allwch chi gyfrannu at y broses o’u trafod.

•	 	Ewch	at	eich	meddyg	i	drafod	eich	triniaeth.	Mae	
gwahanol fathau o driniaethau ar gael a allai wneud 
eich dementia’n haws ei drin. Yn eu plith mae cyffuriau, 
cyngor, cymorth grwpiau, therapi galwedigaethol a 
therapïau amgen. Mae trafod a dewis eich triniaeth 
yn ffordd arall o’ch helpu i deimlo mai chi sy’n 
rheoli’r sefyllfa. Efallai fod help ar gael hefyd o adran 
gwasanaethau cymdeithasol eich awdurdod lleol neu 
o gyrff gwirfoddol eraill fel MIND Cymru, Age Cymru, y 
Samariaid a Chymdeithas Alzheimer.
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	•		Cadwch	yn	brysur	ac	yn	egnïol:	bydd	ymarfer	corff	yn	
gwneud i chi deimlo’n well. Peidiwch â rhoi’r gorau i 
fwynhau cwmni eich ffrindiau nac i wneud y pethau 
rydych chi’n eu mwynhau.

•	 	Mae	ysgrifennu	am	eich	teimladau’n	gallu	helpu.	Mae’n	
werth cofnodi’r adegau drwg yn ogystal â’r rhai da. Bydd 
yr adegau drwg yn cilio.

•	 	Mae	llawer	o	bobl	yn	dweud	bod	cadw	synnwyr	digrifwch	
yn gallu gwneud eich sefyllfa’n haws ei derbyn.
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‘Cefnogaeth yw’r peth allweddol 
sy’n caniatáu i rywun fyw bywyd 
mor normal â phosib. Pobl sy’n dal i 
fy nhrin i fel fi fy hun ac yn fy helpu 
i fyw fy mywyd fy hun.’

Casgliad

Mae’n bosib i rywun ddysgu sut mae byw gyda dementia. 
Mae meddwl am orfod gwneud hynny’n gallu bod yn 
boenus, ac nid mater hawdd o gwbl yw gofyn i rywun am 
help. Bydd angen dewrder, ac mae’r daith yn gallu bod  
yn un anodd. Ond mae pobl ar gael sy’n fodlon teithio 
gyda chi.
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