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Mae strôc yn gyflwr difrodus. Mae’n taro mewn eiliad, ond 
gall ei effeithiau bara am oes. Yng Nghymru, mae tua 7,000 o 
bobl yn cael strôc bob blwyddyn, ac mae bron 65,000 yn byw 
gydag effeithiau hirdymor strôc.1 
 
Mae strôc yn lladd dwywaith nifer y menywod yn y DU â 
chanser y fron a mwy o ddynion na chanser y prostad a’r gaill 
gyda’i gilydd.2 3 4  
 
Yn ffodus, bellach mae mwy o bobl yn goroesi strôc, ond daw 
hyn â’i heriau sylweddol ei hun o ran adferiad a gofal hirdymor; 
strôc yw’r achos unigol mwyaf o anabledd cymhleth, ac mae 
gan hanner holl oroeswyr strôc anabledd.5 6     
 
Er hyn, mae ymchwil i driniaeth a gofal strôc yn llusgo’n bell y 
tu ôl i brif gyflyrau eraill. Ar gyfer pob claf canser yn y DU, caiff 
£241 ei wario bob blwyddyn ar ymchwil meddygol o’i gymharu 
â dim ond £48 y flwyddyn ar gyfer pob claf strôc.7   
 
Yn y Gymdeithas Strôc, rydym eisiau gweld dyfodol lle y 
bydd llai o bobl yn cael strôc ac y rhoddir y driniaeth a’r 
gefnogaeth maent eu hangen i’r rhai sy’n cael strôc er mwyn 
iddynt fwynhau bywyd, bod yn weithgar yn eu cymunedau a 
chyfrannu i’r gymdeithas.  
 
Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn galw ar bob plaid 
wleidyddol yng Nghymru i gefnogi’r blaenoriaethau  
canlynol ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru er mwyn atal  
a thrin strôc.

Cyflwyniad
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1. Sicrhau’r gofal a’r gefnogaeth orau  
 ar gyfer strôc

Er y gwnaed cynnydd, mae’r Sentinel Stroke National Audit Programme (SSNAP) 
Coleg Brenhinol y Meddygon yn dangos bod angen gwelliannau o hyd mewn rhai 
meysydd o ofal strôc yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod o’r safonau gorau a 
gydnabyddir yn glinigol. (I gael rhagor o wybodaeth ar safonau SSNAP, gweler 
Atodiad 1). 

O ran thrombolysis, mae angen rhoi mwy o sylw i wella amserau drws-i–nodwydd 
fel bod mwy o gleifion cymwys yn cael triniaeth amserol ac yn gwella eu 
tebygolrwydd o gael adferiad da.
Y tu hwnt i hyn, mae’n rhaid bod ymrwymiad i ddeall anghenion cymhleth 
goroeswyr strôc ar ôl y strôc, gan gynnwys darparu cefnogaeth a therapïau adfer 
priodol yn y tymor hir, wedi’u teilwra i anghenion unigol goroeswyr strôc. 

Mae’n hanfodol felly fod y Cynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Strôc, a gafodd 
ei ymestyn i 2020 erbyn hyn, yn cryfhau arweinyddiaeth ac atebolrwydd ac yn 
canolbwyntio’n gryf ar gefnogi byrddau iechyd er mwyn gwneud y newidiadau 
angenrheidiol o ran gwasanaeth a strwythur, er mwyn sicrhau’r driniaeth a’r gofal 
gorau ar gyfer goroeswyr strôc.  

Mae angen monitro’r arian a fuddsoddwyd hyd yn hyn mewn therapïau strôc a 
niwrolegol yn fanwl er mwyn sicrhau eu bod nhw’n darparu’r budd gorau mewn 
modd teg ledled Cymru. Mae’n rhaid i bob proses ac ymgynghoriad ail-gyflunio 
gynnwys goroeswyr strôc, eu teuluoedd a’u gofalwyr yn llawn.  

Yn ei Gynllun Cyflawni Cenedlaethol ar gyfer Strôc, mae 
Llywodraeth Cymru yn rhestru dau ganlyniad clir mae hi 
eisiau eu cyflawni:

• I bobl o bob oedran gael y risg lleiaf o gael strôc, a lle bydd 
yn digwydd, i gael cyfle rhagorol i oroesi a dychwelyd i fod 
yn annibynnol cyn gynted ag y bo modd

• I wasanaethau strôc yng Nghymru fod o safon sy’n 
gymaradwy â’r gorau yn Ewrop



4 Blaenoriaethau Strôc ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru

2. Adeiladu sylfaen ymchwil gref ar   
 gyfer strôc  

Mae angen taer am fuddsoddiad a chefnogaeth wedi’u 
targedu er mwyn datblygu sylfaen ymchwil strôc gref ac 
arloesol. Dylai hyn fod yn seiliedig ar egwyddorion gofal 
iechyd darbodus, a chanolbwyntio ar gydgynhyrchu a mynd 
ati i gynnwys goroeswyr strôc yn yr ymchwil a allai fod o 
fudd iddynt.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i ddatblygu strategaeth ar gyfer 
ymchwil strôc yng Nghymru. Mae’n hanfodol bod hyn yn cael ei ariannu’n 
ddigonol a’i gefnogi ar y lefel uchaf. 

Mae buddsoddi mewn ymchwil strôc yn llusgo’n bell iawn y tu ôl i gyflyrau 
cymaradwy eraill o hyd, megis canser a chlefyd y galon, er gwaethaf yr heriau 
sylweddol mae strôc yn eu rhoi i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Byddai datblygu sylfaen gref ar gyfer ymchwil strôc yn denu rhagor o fuddsoddiad 
a doniau ymchwil o ansawdd uchel i Gymru, gan gyflymu gwelliannau o ran deall, 
atal, trin ac adfer strôc o fewn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.  

Byddai hefyd yn codi proffil Cymru fel lle deniadol i fyw ar gyfer arbenigwyr strôc a 
gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd sydd â diddordeb mewn strôc, gan 
helpu i fynd i’r afael â heriau hir sefydlog o ran recriwtio a chadw staff.
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3. Atal strociau mwy osgoadwy  

Amcangyfrifir y gellid atal hanner yr holl strociau pe bai 
pobl yn cael eu trin ar gyfer pwysau gwaed uchel a ffibriliad 
awriglaidd (AF), ac eto nid yw llawer o bobl sydd â’r cyflyrau 
hyn ar feddygaeth briodol ac mae llawer rhagor nad ydynt 
hyn yn oed yn ymwybodol eu bod mewn perygl. 

Ar hyn o bryd, mae nifer o fentrau gwybodaeth ymarferol a chyhoeddus yn cael eu 
cynnal gan grwpiau gwahanol ledled Cymru er mwyn adnabod a thrin pobl sydd â 
phwysau gwaed uchel ac AF.  
 
Dylai Llywodraeth newydd Cymru fynd ati i gefnogi’r ymdrechion hyn trwy 
weithio gyda phartneriaid i gytuno ar dargedau a deilliannau ac i sicrhau mwy o 
gydlyniant a chysondeb.  

Yn ogystal, mae angen i AF fod yn flaenoriaeth lawer uwch mewn gofal sylfaenol. 
Mae canllawiau cyfredol NICE yn awgrymu sgrinio oportiwnistaidd yn unig ar 
gyfer AF trwy deimlo pwls cleifion sy’n ymddangos gyda symptomau perthnasol 
(er enghraifft bod yn brin o anadl, crychguriadau’r galon, pendro, teimlad 
anghyfforddus yn y frest neu wedi cael strôc neu TIA).  

Fodd bynnag, nid oes gan lawer o bobl sydd ag AF unrhyw symptomau, a dyna pam 
y dylai Llywodraeth newydd Cymru ystyried cychwyn a chefnogi rhaglen sgrinio.  

Ceir dyfeisiadau a gymeradwyir gan NICE a all wirio pwysau gwaed ac AF ar yr 
un pryd, felly ni ddylai fod yn faich ychwanegol i feddygon teulu neu staff gofal 
sylfaenol eraill sydd eisoes yn gwirio pwysau gwaed. 
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Mae amlder anableddau cymhleth ymhlith goroeswyr strôc 
yn golygu y bydd ar lawer o oroeswyr strôc angen gofal 
preswyl amser llawn. Ac eto, ar hyn o bryd, nid oes unrhyw 
ofyniad ar hyn o bryd i staff cartrefi gofal dderbyn unrhyw 
hyfforddiant ar ddeall anghenion penodol pobl a gafodd eu 
heffeithio gan strôc. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ceri Dunstan, 
Pennaeth Cyfathrebu a Materion Allanol, Cymru, ar  
029 2052 4420 ceri.dunstan@stroke.org.uk

4. Hyfforddiant  sylfaenol gorfodol ar  
 ofal strôc ar gyfer staff cartrefi gofal

Mae effeithiau strôc lawer mwy na rhai corfforol yn unig - yn aml, mae gan 
oroeswyr strôc broblemau gwybyddol, cyfathrebu a gweledol cymhleth, ac mae’r 
rhai i gyd yn gofyn am wybodaeth benodol er mwyn sicrhau y cânt ofal, gyda 
pharch ag urddas. 

Yn yr Alban, mae’n ofynnol i unrhyw un sy’ n gweithio gyda goroeswyr strôc 
gwblhau cwrs hyfforddi ar-lein  a gymeradwyir gan y GIG am effeithiau strôc. 
Yn ogystal, mae Llywodraeth yr Alban yn ariannu rhaglen Iechyd Fasgwlaidd a 
Gofal Strôc Hyfforddi’r Hyfforddwyr  ar gyfer unrhyw sefydliadau sy’n darparu 
gwasanaethau gofal cymdeithasol neu gymorth cymunedol. Mae’r cwrs 
yn hyfforddi staff ar hanfodion atal a gofal strôc ac yn rhoi’r sgiliau iddynt 
drosglwyddo’r wybodaeth honno i’w cydweithwyr. 

Dylai Llywodraeth newydd Cymru ystyried cefnogi model tebyg yng Nghymru fel 
ffordd gost-effeithiol o gynyddu sgiliau proffesiynol staff cartrefi gofal a gwella 
gofal ar gyfer goroeswyr strôc.  
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Mae’r sgôr SSNAP gyffredinol yn radd rhwng A ac E, ac A yw’r sgôr uchaf posibl. Mae’r 
sgorau’n rhai absoliwt yn hytrach na chymharol – gallai pob safle sgorio A. Mae’r adroddiad 
archwilio wedi’i rannu’n 10 parth o ran gofal, ac mae gan bob un sgôr a gradd. Mae hyn yn 
caniatáu adnabod yn gyflym yr hyn a wneir yn dda a’r hyn na wneir yn dda ar gyfer pob safle. 

Mae’r data’n edrych ar broses yn hytrach nag ar ganlyniad ac felly nid yw sgôr isel mewn parth 
yn golygu bod y gwasanaeth yn wael neu fod y clinigwyr sy’n gweithio yn y parth hwnnw yn 
wael. Mae’n amlygu y gellid gwella prosesau o bosibl a bod gwella yn debygol o olygu gofal 
gwell i gleifion.  

Yng Nghymru, y maes pryder allweddol yw cael cleifion i uned strôc aciwt o fewn pedair awr 
o’u derbyn i’r ysbyty. Pe gellid cyflawni hyn, mae’n debygol y byddai asesiadau arbenigol yn 
digwydd ynghynt a byddai gwelliannau’n cael eu nodi ymhellach ymlaen yn y broses.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan SSNAP.  
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We are the Stroke Association 

We believe in life after stroke. That’s why  
we support stroke survivors to make the 
best recovery they can. It’s why we campaign 
for better stroke care. And it’s why we fund 
research to develop new treatments and  
ways of preventing stroke.

We’re with you every step of the way, 
together we can conquer stroke.  

Stroke Helpline: 0303 3033 100 
Website: stroke.org.uk 
Email: info@stroke.org.uk 
From a textphone: 18001 0303 3033 100 
 
We are a charity and we rely on your support to 
change the lives of people affected by stroke and 
reduce the number of people who are struck down
by this devastating condition. 
Please help us to make a difference today. 
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