Profiad Byw o Strôc

94%

Pennod 1
Effeithiau Cudd o Strôc
Ailadeiladu bywydau ar ôl strôc

o oroeswyr strôc yng
Nghymru wedi dweud eu bod
wedi dioddef o leiaf un effaith
wybyddol ar ôl strôc
Cyflwyniad
Mae strôc yn digwydd yn yr ymennydd, sy’n
rheoli pwy ydym ni a beth rydym ni’n gallu ei
wneud. Bob blwyddyn, bydd tua 7,400 o bobl yn
cael strôc yng Nghymru ac mae bron 70,000 o
oroeswyr strôc yn byw yng Nghymru.
Yn 2018, fe gynhalion ni’r arolwg mwyaf erioed o
oroeswyr strôc a’u gofalwyr yn y Deyrnas

Unedig. Yng Nghymru, cwblhawyd yr arolwg gan
fwy na 600 o bobl yr oedd strôc wedi effeithio
arnynt.
Dywedodd 94% o oroeswyr strôc yng Nghymru
fod eu strôc wedi cael o leiaf un effaith wybyddol
arnynt; sy’n golygu rhywbeth nad yw’n amlwg
yn syth, fel newidiadau mewn emosiynau neu
iechyd meddwl.

Canfyddiadau
Yng Nghymru;
Lludded yw’r effaith fwyaf cyffredin, a brofwyd gan 85%
o’r ymatebwyr i’r arolwg. Yn wahanol i flinder arferol, nid
yw lludded yn gwella ar ôl gorffwys; yn aml, ni fydd gan
bobl yr egni corfforol neu feddyliol i gymryd rhan mewn
gweithgareddau pob dydd.
•

Dywedodd 81% o oroeswyr strôc wrthym fod ganddyn
nhw broblemau â’u cof.

•

Dywedodd 79% o oroeswyr strôc eu bod yn cael
problemau canolbwyntio. Gallai hyn gynnwys anallu i
ddilyn rhaglen deledu neu ddarllen llyfr.

•

Profodd 76% o oroeswyr strôc broblemau iechyd
meddwl ar ôl eu strôc, gan gynnwys diffyg hyder,
pryder, iselder, hwyliau ansad neu feddyliau
hunanladdol.

•

Gydag amser, dewrder a’r cymorth iawn, mae
goroeswyr strôc yn dechrau teimlo’n well. Dywedodd
96% o bobl wrthym eu bod yn teimlo fel petaen nhw ar
y ffordd i wella.

Cymru

Stori Gary
Roedd Gary Scott o Abertawe yn 26 oed yn unig pan adawodd strôc ef â lludded
difrifol a heriau emosiynol.
Dywedodd y cyn-yrrwr bws o Abertawe: “Roeddwn i’n teimlo’n isel, yn yfed
gormod ac yn meddwl am roi terfyn ar bethau.
“Os oes gennych chi broblemau yn eich ymennydd, nid yw pobl eraill yn gallu eu
gweld.“
Yn y diwedd, siaradais â’m teulu a helpodd fi i gael cwnsela. Cefais gymorth
gwych gan gydlynydd y Gymdeithas Strôc a grŵp lleol o oroeswyr strôc. “Nawr
rwy’n gwirfoddoli i helpu pobl eraill i ailadeiladu eu bywydau ar ôl strôc.”

Cymorth gwell i oroeswyr strôc
Rydym ni’n gweithio gyda Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Strôc i graffu ar y
ffordd y mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc yn cael ei darparu, er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni
anghenion goroeswyr strôc a’u gofalwyr yng Nghymru.
Bydd bywyd ar ôl strôc, gan gynnwys effeithiau cudd, yn ffocws allweddol i’r gwaith hwn.
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