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Annwyl Gydweithiwr 
 
CYNORTHWYO GOFAL SYLFAENOL I OSOD UNIGOLION Â DEMENTIA 
AR GOFRESTRI DEMENTIA EU MEDDYGFA 
 

Rydym yn rhannu’r nod o wella diagnosis cynnar ac adnabod dementia yng 
Nghymru. Daeth i’r amlwg mai un rhwystr allweddol rhag i enwau cleifion gael 
eu gosod ar gofrestri dementia Meddygon Teulu yw y gall terminoleg 
ddiagnostig fod yn aneglur. Er enghraifft, mae “Alzheimer’s tebygol” i staff 
arbenigol yn golygu mai clinigol yn hytrach na phatholegol yw’r diagnosis, ond 
i staff gofal sylfaenol efallai mai dim ond awgrymu ansicrwydd y bydd 
ynghylch diagnosis ffurfiol. Caiff hyn ei gymhlethu gan y ffaith fod gan 
ddementia, fel grŵp, 58 cod READ posibl o leiaf, fydd efallai yn golygu na fydd 
y staff yn nodi’r codau cywir a ddyrannwyd i’r cleifion. 
 
Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, mae gwasanaethau cof yng 
Nghaerdydd a Llundain wedi cynnal peilot ar ddefnyddio pedwar cod READ 
ochr yn ochr ag unrhyw diagnosis o ddementia wrth ben unrhyw lythyr neu 
grynodeb rhyddhau o’r ysbyty ynghylch cleifion â dementia. Ar ôl ymgynghori 
â rhanddeiliaid, cynigiwyd cod ar gyfer dementia Lewy Body oherwydd ei fod 
mor gyffredin. Mae’r codau a gynigir ynghyd â’r diagnosisau i gael eu 
mabwysiadu drwy Gymru, er mwyn lleihau’r amrywiadau a gwella cysondeb, 
ac mae barn y timau yn yr ardaloedd peilot ynglŷn â’r rhain yn gadarnhaol 
iawn. 
 
Y codau yr ydym yn gofyn i’r holl wasanaethau eu defnyddio yw  
 

 Eu00. Dementia Alzheimer 

 Eu01.  Dementia fasgwlaidd 

 Eu002  Dementia cymysg 
         Eu02z    Dementia arall (h.y. dementia FTD, DLB, PDD, alcoholig ac  
     yn y blaen.)  

 F116. Dementia Lewy Body  

 
Cofiwch, os gwelwch yn dda, fod 5 digid yng nghodau READ ac felly yn nhri 
o’r codau arfaethedig mae atalnod llawn yn rhan annatod o’r cod. 
 



Atodaf isod lythyr enghreifftiol gyda’r diagnosis a’r cod READ wedi eu 
hamlygu fel y llinell uchaf. Rhoddwyd hysbysiad ynglŷn â hwn o’r blaen ym 
mis Awst a mis Tachwedd 2014, ac felly byddem yn disgwyl ei fod yn cael ei 
weithredu ar ddyddiad y llythyr hwn. 
 
Yr eiddoch yn gywir 
 
 

Dr Sarah Watkins 
 
Pennaeth yr Is-adran Grwpiau Iechyd Meddwl ac Agored i Niwed 
 
Uwch Swyddog Meddygol 
Adran lechyd y Cyhoedd a'r Proffesiynau lechyd 
 
 
 
 
 
Llythyr enghreifftiol oddi wrth y Clinig Cof at y Meddyg Teulu 
  
   
Parthed Mr XXX XXX o Stryd XX, XXX Dyddiad Geni XXXXXX 
  
Diagnosis; Dementia Alzheimer, cod READ Eu00.  

  
  

Annwyl Dr xxx,  
 
Cafodd y dyn dymunol hwn ei asesu gan ein clinig cof/ei ryddhau o’r ysbyty ar 
y 3ydd o Orffennaf. Rhoddodd hanes xxx 
Cwblhawyd yr asesiadau canlynol xxxx.  
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