
Llywodraeth nesaf Cymru:
Cynllun newydd ar gyfer strôc 
yng Nghymru



Rhaid i Gymru beidio â disgyn y tu cefn i weddill y 
Deyrnas Unedig (DU) pan ddaw’n fater o ofal strôc.

Mae’r Gymdeithas Strôc yn galw ar y Llywodraeth nesaf i 
ddatblygu cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer strôc, er 
mwyn achub a thrawsnewid bywydau’r 7,400 o bobl sy’n cael 
strôc bob blwyddyn yng Nghymru.

Ynghylch strôc yng Nghymru

Mae hwn yn gyfnod allweddol i wasanaethau strôc yng Nghymru. Mae bron i 70,000 o 
oroeswyr strôc yn byw yng Nghymru , gydag amcangyfrif o 7,400 o bobl yn cael strôc bob 
blwyddyn .

Bydd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc presennol, sydd wedi cael estyniad o flwyddyn, 
yn dod i ben yn 2021. Penodir arweinydd clinigol newydd ar gyfer strôc yn nes ymlaen yn 
2020.

Yn ogystal, rydym yn parhau i ymdrin â galwadau digynsail ar wasanaethau iechyd, 
oherwydd pandemig y coronafeirws. Mae’r pandemig wedi arwain at arloesi mewn 
gwasanaethau strôc, megis defnyddio clinigau rhithwir a thelefeddygaeth. Ac eto, mae 
wedi creu heriau, gan gynnwys cynnydd yn nifer y bobl sy’n marw gartref o strôc, mae 
gostyngiad mewn darpariaeth triniaethau ac gwasanaethau adsefydlu, a phwysau ar y 
gweithlu .

Ledled y byd, mae mwy o bobl yn goroesi strôc, ac amcangyfrifir y bydd nifer y goroeswyr 
strôc sy’n byw yng Nghymru yn cynyddu 50% dros yr 20 mlynedd nesaf. Mae strôc yn 
costio amcangyfrif o £1 biliwn i Gymru bob blwyddyn, gyda’r potensial i godi i £2.8 biliwn 
erbyn 2035 . Mae gan y llywodraeth newydd gyfle i weithredu nawr i wella gwasanaethau 
strôc yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

We are at a pivotal time for stroke services in Wales. There are almost 70,000 stroke 
survivors living in Wales, with an estimated 7,400 people having a stroke every year. 
The current Stroke Delivery Plan, which was extended by a year, expires in 2021. A new 
clinical lead for stroke will be appointed later in 2020. 

In addition, we are continuing to deal with unprecedented demands on health services, 
due to the coronavirus pandemic. The pandemic has brought about innovation in stroke 
services, such as the use of virtual clinics and telemedicine. Yet it has also brought about 
challenges, including an increase in the amount of people dying at home from stroke, 
extended waiting lists and workforce pressures (British Association of Stroke Physicians 
survey May 2020) 
 
Globally more people are surviving stroke, with the number of stroke survivors living 
in Wales estimated to increase by 50% over the next 20 years. Stroke costs Wales an 
estimated £1billion each year, with the potential to rise to £2.8billion by 2035. The new 
Government has the opportunity to take action now to improve stroke services in Wales  
for future generations.

Pan ddaw’n fater o atal a thrin strociau, yr hyn a ddylai fod yn ffocws allweddol ar gyfer 
llywodraeth nesaf Cymru yw cynllun cenedlaethol pum mlynedd ar gyfer strôc er mwyn 
sicrhau y cymerir camau gweithredu cyson ledled y wlad i wella gwasanaethau.

Heb hyn, Cymru fydd yr unig genedl yn y DU heb gynllun ar gyfer gwella gwasanaethau 
strôc. Bydd hyn yn golygu bod strociau ataliadwy yn parhau i ddigwydd, bydd cleifion yn 
colli allan ar driniaethau sy’n achub bywydau a bydd goroeswyr yn methu ag ailadeiladu  
eu bywydau.

https://www.basp.org/wp-content/uploads/2020/05/BASP-services-survey-tables-v1.1.pdf
https://www.basp.org/wp-content/uploads/2020/05/BASP-services-survey-tables-v1.1.pdf


Cynllun newydd ar gyfer strôc yng Nghymru

Cyhoeddwyd Cynllun Cyflawni ar gyfer Strôc 2017-2020 Llywodraeth Cymru (y Cynllun) 
ym mis Chwefror 2017. Y Cynllun yw gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella 
gwasanaethau strôc yng Nghymru ac mae’n darparu fframwaith i fyrddau iechyd, 
Ymddiriedolaethau’r GIG a’u partneriaid ddarparu gwasanaethau strôc o ansawdd uchel.

Yn dilyn craffu’r Cynllun gan y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc yn 2019, credwn fod angen 
hanfodol am gynllun strôc newydd ar lefel genedlaethol yng Nghymru. Rydym eisiau gweld 
holl argymhellion adroddiad ymchwiliad (yr Ymchwiliad) y Grŵp Trawsbleidiol yn cael eu 
cynnwys mewn unrhyw gynllun olynol.

Mae nifer o gamau allweddol y dylai’r cynllun newydd hwn eu cynnwys er mwyn darparu’r 
gwasanaethau gorau posibl i bawb a effeithir gan strôc yng Nghymru. Mae’r rhain fel a 
ganlyn: 

1. Ad-drefnu gwasanaethau er mwyn darparu unedau strôc hyperacíwt 

Mae strôc yn argyfwng meddygol sy’n gofyn am ofal cyflym ac effeithiol. Ar hyn o bryd, 
mae 12 uned strôc acíwt yng Nghymru. Mae’r Cynllun yn datgan bod angen ‘ailddiffinio’ y 
rhain i drefnu ‘modelau gofal yn well’.

Mae tystiolaeth yn dangos mai’r ffordd orau o ddarparu gofal i gleifion strôc yw trwy 
ddatblygu unedau strôc hyperacíwt, a elwir yn gyffredin yn HASUs. Mae gan yr unedau hyn 
gymhareb well o staff arbenigol a’r gwasanaethau hanfodol sydd eu hangen ar gleifion 
strôc i gael yr adferiad gorau posibl. 

Mewn rhannau eraill o’r DU, lle mae HASUs wedi’u datblygu, mae nifer y marwolaethau 
wedi gostwng, mae arosiadau yn yr ysbyty wedi byrhau ac mae cleifion yn gadael yr ysbyty 
gyda lefelau is o anabledd.

Canfu’r adolygiad diweddar o’r Cynllun fod y cynnydd ar ddatblygu’r unedau hyn yng 
Nghymru wedi bod yn araf. Ar adeg ysgrifennu hyn, nid oedd unrhyw fwrdd iechyd lleol 
wedi cwblhau cynlluniau datblygu HASU. 

Dywedodd byrddau iechyd wrth yr adolygiad fod datblygu HASUs yn hanfodol i hwyluso 
gwelliannau eraill i’r llwybr gofal, gan gynnwys mynediad i thrombectomi a gwasanaethau 
adsefydlu gwell, yn ogystal â recriwtio a chadw staff sydd ag arbenigedd ym maes strôc. 
Rhaid i ad-drefnu gwasanaethau fod yn brif flaenoriaeth y cynllun strôc newydd i Gymru, er 
mwyn sicrhau bod pob claf strôc yn derbyn y gofal gorau posibl. 

2.  Gwella’r ffordd y mae gwasanaethau strôc yn cael eu llywodraethu

Mae angen cynllun strôc yng Nghymru, ond mae angen llywodraethu annibynnol ar y 



cynllun newydd hefyd er mwyn sicrhau y cyflawnir gwelliannau ar raddfa a chyflymder. 
Mae’r Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc yn cynnwys arweinwyr strôc o fyrddau iechyd lleol, 
yr Arweinydd Clinigol ar gyfer Strôc yng Nghymru a rhanddeiliaid eraill (gan gynnwys y 
Gymdeithas Strôc). Canfu’r Ymchwiliad diweddar i’r Cynllun, er bod rhai meysydd wedi’u 
gweithredu, bod llawer o ymrwymiadau heb eu cyflawni. Canfu’r ymchwiliad hefyd 
amrywiad sylweddol ym mherfformiad unedau strôc yng Nghymru.

Un o’r rhwystrau rhag cyflawni yw y diffyg trefniadau atebolrwydd annibynnol rhwng 
byrddau iechyd a’r Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc. Mae’r ymchwiliad yn argymell sefydlu 
grŵp arbenigol a all ddarparu arweinyddiaeth, rhannu arfer gorau, ond hefyd dwyn byrddau 
iechyd i gyfrif.

Yn Lloegr, mae cyd-gadeiryddion y Bwrdd Cyflawni Rhaglen Strôc yn annibynnol 
o’r sefydliadau iechyd lleol. Daw un cyd-gadeirydd o’r Gymdeithas Strôc, a’r llall 
yw Cyfarwyddwr Meddygol Cenedlaethol y GIG sy’n gyfrifol am strôc a chlefyd 
cardiofasgwlaidd. Rydym eisiau gweld dull tebyg o wella gofal strôc yng Nghymru. 

3.  Cyflwyno mesurau i atal strociau

Mae pyliau o isgemia dros dro (‘transient ischemic attack’, a elwir yn TIA neu ‘fân-strôc’) yn 
strôc lle mae symptomau’n cilio o fewn 24 awr. Bydd un o bob 12 o’r rhai sy’n profi pwl o 
isgemia dros dro yn cael strôc ‘lawn’ o fewn wythnos, a bydd hanner y rheiny’n cael strôc 
‘lawn’ o fewn 24 awr.

Mae canllawiau clinigol yn datgan y dylai pobl sy’n profi pwl o isgemia dros dro gael eu 
hasesu gan arbenigwr o fewn 24 awr . Fodd bynnag, canfu’r Ymchwiliad nad yw hynny’n 
digwydd yng Nghymru fel mater o drefn. Yn ystod y pandemig y coronafeirws, roedd 
rhai byrddau iechyd yn gallu cynnig clinigau saith diwrnod yr wythnos ar gyfer y rhai sy’n 
profi pwl o isgemia dros dro, trwy ddefnyddio dulliau rhithwir ac ewyllys da staff. Lle mae 
arloesedd ac arferion da wedi datblygu oherwydd y coronafeirws, rhaid annog hyn i barhau. 
Rhaid i’r cynllun cenedlaethol nesaf ar gyfer strôc sefydlu gwasanaethau fel y gall bawb 



sy’n profi pwl o isgemia dros dro gael mynediad i arbenigwr ar gyfer asesiad o fewn 24 awr, 
saith diwrnod yr wythnos.   

Mae Ffibriliad Atrïaidd yn fath o guriad calon afreolaidd sy’n gallu achosi clotiau gwaed i 
ffurfio yn eich calon. Mae dros 76,000 o bobl yng Nghymru wedi cael diagnosis o Ffibriliad 
Atrïaidd . Amcangyfrifir bod traean o bobl heb unrhyw ymwybyddiaeth bod ganddynt y 
cyflwr . Mae bod â Ffibriliad Atrïaidd yn cynyddu eich risg bum gwaith o gael strôc. 

Rhaid gweithredu’r llwybr gofal Ffibriliad Atrïaidd newydd yn llawn fel cam allweddol ar 
gyfer atal strociau. Yn ogystal, dylai meddygon teulu a staff gofal iechyd adolygu’r holl 
gleifion â Ffibriliad Atrïaidd nad ydynt ar wrthgeulyddion, a gostwng y nifer nad ydynt ar 
wrthgeulyddion priodol erbyn terfyn amser penodol.  

Ar ben hynny, dylid gweithredu prosiectau sgrinio am gyflyrau cardiofasgwlaidd a ffactorau 
risg eraill.

 

4.  Sicrhau bod cleifion yn derbyn gofal cyflym, effeithiol

Yn aml, caiff strociau isgemig (a achosir gan glotiau gwaed) eu trin â chyffuriau sy’n chwalu 
clotiau, a gelwir hyn yn thrombolysis. I thrombolysis gael yr effaith orau, rhaid cyflawni’r 
driniaeth o fewn pedair awr a hanner i’r symptomau strôc ddechrau. 

Canfu Adolygiad Thrombolysis Uned Gyflenwi’r GIG amrywiadau yn narpariaeth 
thrombolysis ledled Cymru, sy’n effeithio ar anabledd hirdymor pobl sy’n cael strôc yng 
Nghymru. Ymhlith yr amrywiadau yw’r llwybrau cleifion a ddilynwyd, hysbysu ambiwlansys 
ymlaen llaw a hyfforddiant ar gyfer staff. Daeth yr adolygiad i’r casgliad bod yr amrywiadau 
â’r potensial i effeithio ar gyfraddau a chyflymder triniaeth.

Mae’r adolygiad yn argymell y dylai pob bwrdd iechyd yng Nghymru alinio eu hunain â’r 
ymchwil, y canllawiau clinigol a’r llwybrau arferion gorau diweddaraf. Rydym eisiau gweld 
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y llwybr hwn yn cael ei fabwysiadu yn y cynllun cenedlaethol ar gyfer strôc nesaf, er mwyn 
sicrhau bod cleifion yn derbyn y gofal gorau posibl o fewn yr amser cyflymaf posibl. 

Mae thrombectomi yn driniaeth newydd gyffrous ac effeithiol sy’n tynnu ceuladau o’r 
ymennydd yn fecanyddol o fewn pum awr i symptomau strôc ddechrau. Gall y driniaeth 
arloesol hon gael effaith fawr ar leihau anabledd yn dilyn strôc.

Yn 2018/2019, o’r 1,200 o gleifion a dderbyniodd thrombectomi yng Nghymru, Gogledd 
Iwerddon a Lloegr, dim ond 8 o’r rheiny a gafodd y driniaeth hon yng Nghymru. Fodd 
bynnag, mae tua 500 o gleifion yn gymwys i gael thrombectomi bob blwyddyn.

Dylai cynllun cenedlaethol ar gyfer strôc yn y dyfodol gynnwys cynllun clir ar gyfer darparu 
gwasanaethau thrombectomi yng Nghymru, fel rhan o ad-drefnu gwasanaethau strôc. 

5.  Sefydlu safonau ar gyfer gwasanaethau adsefydlu 

Mae gwasanaethau adsefydlu, fel ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, cymorth seicolegol 
a therapi lleferydd ac iaith, yn hanfodol i oroeswyr strôc gael yr adferiad gorau posibl.
Fodd bynnag, mae llawer o oroeswyr strôc yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd cael 
mynediad i’r gwasanaethau hyn, ac mae lefel uchel o amrywiad rhwng gwasanaethau 
mewn rhannau gwahanol o Gymru.

Roedd tystiolaeth a dderbyniodd yr Ymchwiliad yn dangos mai heriau staffio mewn 
gwasanaethau adsefydlu yw y rheswm pennaf am yr amrywiad mewn gwasanaethau ledled 
Cymru.

Mae angen i gynllun ar gyfer strôc yn y dyfodol osod safonau ar lefel genedlaethol ar gyfer 
gwasanaethau adsefydlu, wedi’u llywio gan ganllawiau clinigol. Hefyd, rhaid i’r cynllun 
gynnwys manylion ynghylch sut i fynd i’r afael â phroblemau staffio.



Ynghylch y Gymdeithas Strôc

Mae’r Gymdeithas Strôc yma i helpu pobl i  
ailadeiladu eu bywydau ar ôl strôc.
Rydym yn darparu cymorth arbenigol, yn cyllido ymchwil hanfodol ac yn ymgyrchu 
i sicrhau bod pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc yn cael y gofal a’r cymorth gorau 
posibl i ailadeiladu eu bywydau.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Matt O’Grady, Swyddog Polisi, Gwybodaeth 
ac Ymgyrchoedd, Cymru, ar 07515 586659 neu matt.ogrady@stroke.org.uk
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