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Enw’r Claf:__________________________

Dyddiad:__________

Prawf Sgrinio GPCOG
Cam 1: Archwilio’r Claf
Oni nodir yn wahanol, dylai pob cwestiwn gael ei ofyn unwaith yn unig
Enw a Chyfeiriad ar gyfer prawf cofio dilynol
1.

“Rwy am roi enw a chyfeiriad i chi. Ar ôl i mi ei ddweud, rwy am i chi ei ailadrodd.
Cofiwch yr enw a’r cyfeiriad hwn oherwydd rwy’n mynd i ofyn i chi ei ddweud eto
mewn ychydig funudau: John Gwyn, 42 Stryd Ganol, Caerfyrddin.” (Peidiwch â
chaniatáu mwy na 4 ymgais).

Lleoli Amser
2.

Cywir

Anghywir

Beth yw’r dyddiad? (union yn unig)

Tynnu Llun Cloc – defnyddiwch dudalen wag
3.

Ysgrifennwch y rhifau i gyd i ddangos yr oriau ar y cloc
(bylchau cywir yn angenrheidiol)

4.

Tynnwch lun o’r bysedd i ddangos 10 munud wedi
un ar ddeg o’r gloch (11.10)

Gwybodaeth
5.

Allwch chi ddweud wrthyf am rywbeth oedd yn y newyddion
yn ddiweddar? (Yn ddiweddar = yr wythnos ddiwethaf.
Os rhoddir ateb cyffredinol, ee “rhyfel”, “llawer o law”,
gofynnwch am fanylion. Sgoriwch atebion penodol yn unig).

Cofio
6.

Beth oedd yr enw a’r cyfeiriad y gwnes i ofyn i chi eu cofio?
John
Gwyn
42
Stryd Ganol
Caerfyrddin

(I gael cyfanswm, adiwch y nifer o eitemau a atebwyd yn gywir)
Cyfanswm Sgôr (sgôr allan o 9)

/9

Os yw’r claf yn sgorio 9, dim nam gwybyddol sylweddol a dim angen profi ymhellach.
Os yw’r claf yn sgorio 5-8, mae angen mwy o wybodaeth. Ewch ymlaen gyda Cham 2,
adran hysbysydd.
Os bydd y claf yn sgorio 0-4, dangosir nam gwybyddol. Gwnewch yr ymchwiliadau arferol.
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Cyfweliad Hysbysydd
Dyddiad: _________
Enw’r hysbysydd:___________________________________
Perthynas yr hysbysydd â’r claf, h.y. hysbysydd yn ____________________ i’r claf

Mae’r chwe cwestiwn hyn yn holi sut mae’r claf o’i gymharu â phan
oedd ef/hi yn iach, dyweder 5-10 mlynedd yn ôl.

O’i gymharu ag ychydig flynyddoedd yn ôl:

Ydy



A yw’r claf yn cael mwy o drafferth cofio pethau sydd wedi
digwydd yn ddiweddar nag y byddai?



A yw’r claf yn cael mwy o drafferth yn cofio sgyrsiau
ychydig ddyddiau wedyn?



Wrth siarad, a yw’r claf yn cael mwy o drafferth wrth ddod
o hyd i’r gair cywir neu’n dueddol o ddefnyddio’r geiriau
anghywir yn amlach?



A yw’r claf yn llai abl i reoli arian a materion ariannol
(e.e. talu biliau,rhoi trefn ar wariant)?



A yw’r claf yn llai abl i reoli ei feddyginiaethau /
ei meddyginiaethau yn annibynnol?



A yw’r claf angen mwy o gymorth gyda thrafnidiaeth
(breifat neu gyhoeddus)?

Ddim yn Ddim yn
Nac ydy gwybod berthnasol

(Os yw’r claf yn cael anawsterau oherwydd problemau corfforol yn unig,
e.e. coes boenus, ticiwch ‘nac ydy’)

(I gael cyfanswm y sgôr, adiwch y nifer o eitemau pan atebwyd ‘nac ydy’, ‘ddim yn gwybod’
neu ‘ddim yn berthnasol)
Cyfanswm sgôr (allan o 6)
Os bydd y claf yn sgorio 0-3, dangosir nam gwybyddol. Gwnewch yr ymchwiliadau arferol.
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