
Cyflwyniad

Gall strôc fod yn ddinistriol. Mae llawer o 
oroeswyr yn cael eu gadael ag effeithiau 
corfforol, gwybyddol ac emosiynol sy’n effeithio 
ar bob rhan o’u bywydau. 

Fodd bynnag, mae llawer o oroeswyr yn nodi eu 
bod nhw’n teimlo bod pobl yn cefnu arnynt ar 
ôl iddynt adael yr ysbyty. I rai, nid oes cymorth 
ar gael. Weithiau, mae ansawdd y gofal yn 
wael. Nid yw rhai eraill yn cael gwybod am y 
gwasanaethau a allai eu helpu.  
 

Yn 2018, cynhaliom yr arolwg mwyaf erioed 
o oroeswyr strôc a’u gofalwyr yn y DU. Yng 
Nghymru, fe wnaeth dros 600 o bobl sydd wedi 
cael eu heffeithio gan strôc gymryd rhan. 

Dyma’r ail o ddau adroddiad, yn malygu ar beth 
ddywedodd goroeswyr strôc yng Nghymru 
wrthym.

Edrychodd y bennod flaenorol ar effeithiau cudd 
strôc, fel effeithiau emosiynol a gwybyddol. Mae’r 
bennod hon yn canolbwyntio ar y cymorth sydd 
ar gael i helpu ailadeiladu bywydau ar ôl strôc. 

Canfyddiadau

Yng Nghymru:
 • Dywedodd 20% o oroeswyr strôc nad 

oedd ganddynt y cymorth yr oedd ei angen 
arnynt i ymdopi ar ôl iddynt adael yr ysbyty.

 • Er bod problemau symudedd gan 83% 
o oroeswyr, dywedodd 45% ohonynt 
fod angen mwy o gymorth, neu gymorth 
amlach gan y gwasanaethau ffisiotherapi 
na’r hyn a ddarparwyd.

Cymru

Profiad Byw  
o Strôc
Pennod 4 
Ailadeiladu bywydau ar ôl strôc

Ni wnaeth bron chwarter (21%) 
o oroeswyr strôc yng Nghymru 
dderbyn digon o gymorth pan 
roeddent ei angen fwyaf.

21%

ohonynt nad oedd ganddynt 
ddigon o wybodaeth am beth 
fyddai’n digwydd ar ôl iddynt 
adael yr ysbyty.

Arall; gan gynnwys cynghorydd/ 
therapydd/ seicotherapydd, therapi 
lleferydd ac iaith, neu grwpiau cymorth 

Meddyg teulu / nyrs practis  

Therapi galwedigaethol 

 
Ffisiotherapi 45%
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Teitl y siart / blwch: Mathau o wasanaethau a 
amlygwyd amlaf gan oroeswyr Cymru yr oedd 
angen mynediad atynt am gyfnod hwy neu’n 
amlach



Cymorth gwell ar gyfer goroeswyr strôc

Mae’r Gymdeithas Strôc yma i helpu pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc. Rydym ni’n 
darparu gwybodaeth a chymorth i helpu goroeswyr strôc fyw eu bywydau i’r eithaf. Rydym 
ni eisiau gweld gwasanaethau yng Nghymru yn dilyn canllawiau cenedlaethol ar strôc, gan 
gynnwys ffisiotherapi digonol, cefnogaeth seicolegol, a therapi lleferydd ac iaith, er mwyn i 
bob goroeswr dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i ailadeiladu eu bywydau.     
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Stori Sue

I ddarganfod mwy am ein gwaith yng Nghymru, ewch i stroke.org.uk/wales, dilynwch 
ni ar Twitter @StrokeWales neu hoffwch ni ar Facebook/StrokeAssociationWales.

Cafodd Sue Gardiner, 56 oed, o 
Geredigion, strôc yn 2018. Treuliodd 
fwy na thri mis yn gwella yn yr 
ysbyty, a bu rhaid iddi ddysgu 
cerdded eto. Nid yw’n gallu mynd 
allan ar ei phen ei hun o hyd.

Dywedodd Sue bod y ffisioltherapi a dderbyniodd 
yn anghyson, “Roeddwn i’n weithiwr diflino cyn fy 
strôc. Roeddwn i’n annibynnol iawn, a bob amser 
allan o gwmpas y lle. Fe wnaeth y strôc gymryd 
hynny i ffwrdd. 

“Mae’r ffisiotherapyddion yn wych, a gyda’u help, 
gallaf nawr gerdded â ffrâm, ond gan fod prinder 
staff nid oedd cysondeb o ran faint o gymorth a 
dderbyniais. Aeth tri mis heibio heb unrhyw beth o 
gwbl, cefnwyd arnaf.

Teitl y siart bar: Canran y goroeswyr strôc na dderbyniodd ddigon o wybodaeth am y materion canlynol

Ni dderbyniais ddigon o wybodaeth am adsefydlu 

Ni dderbyniais ddigon o gyngor ar elfennau cymdeithasol (er enghraifft, gyrru ac ati.) 

Nid oeddwn i’n llwyr ymwybodol o’r newidiadau sydd ar gael i’r cartref

Ni dderbyniais ddigon o wybodaeth am sut beth fyddai’r dyfodol / beth i’w ddisgwyl

Ni dderbyniais ddigon o wybodaeth am ddeiet

Ni dderbyniais ddigon o wybodaeth am gynnydd

Ni dderbyniais ddigon o wybodaeth am feddyginiaethau
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https://twitter.com/strokewales
https://en-gb.facebook.com/StrokeAssociationWales/

