
Blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi i 
wella adfer ar ôl strôc a gofal hirdymor

Cyhoeddwyd Mehefin 2021 #MySayForStroke 

Strôc yw’r prif achos o farwolaethau ac anableddau oedolion yn y DU, ac mae gofal yn gymhleth. 
Fodd bynnag, nid yw ymchwil strôc yn cael cyllid digonol o hyd, gan dderbyn 1.2% yn unig o 
wariant cyhoeddus ac elusennol mewn ymchwil iechyd (£30m o £2.56bn) (Cydweithredu ar 
Ymchwil Glinigol y DU, 2020).  Gall buddsoddi mewn ymchwil strôc greu arbedion ar gyfer iechyd 
a gofal cymdeithasol, yn ogystal â gwella ansawdd bywyd y rhai sydd wedi goroesi strôc a’u 
teuluoedd. 

Mae’r Bartneriaeth Pennu Blaenoriaethau Strôc yn dilyn proses gadarn i nodi meysydd lle mae 
ansicrwydd o ran tystiolaeth, lle na all ymchwil bresennol ateb cwestiynau am ofal iechyd.

Cynnwys rhanddeiliaid i bennu’r 10 prif 
flaenoriaeth
Datblygwyd y protocol gan Grŵp Llywio o bobl y 
mae strôc wedi effeithio arnynt, a chynrychiolwyr o 
gyrff proffesiynol gofal iechyd strôc ac elusennau yn y 
DU. Fe’u cefnogwyd gan sefydliadau partner, fel cyrff 
proffesiynol gofal iechyd ac elusennau yn y DU.

Cymerodd pobl y mae strôc wedi effeithio arnynt a 
gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 
ran mewn arolygon a gweithdai.

Beth sydd angen ei wneud nawr?
Rhaid i’r blaenoriaethau hyn gael eu dwyn ymlaen i 
gyfeirio cyllid a chynyddu buddsoddiad mewn ymchwil 
a all wneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau pobl.

Mae’r Gymdeithas Strôc yn galw ar: 

 • Gyllidwyr a sefydliadau ymchwil i fuddsoddi mewn 
ymchwil a all fynd i’r afael â’r blaenoriaethau hyn.

 • Llunwyr polisi a phenderfynwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol i fuddsoddi mewn ymchwil strôc a’i 
galluogi i fynd i’r afael â’r blaenoriaethau hyn, a 
defnyddio tystiolaeth ymchwil i lywio polisïau ac 
ymarfer. 

Gallwch gael mwy o fanylion yn stroke.org.uk/psp

Ymatebwyr yr arolwg cyntaf
Yn ôl eu rôl

37% Goroeswyr strôc  
14% Gofalwyr  
44% Gweithwyr 
proffesiynol  
5% Heb ddatgan 

Cyfanswm yr ymatebwyr 
= 1,407

By nation

70% Lloegr  
20% Yr Alban  
4% Cymru  
5% Gogledd Iwerddon  

http://www.stroke.org.uk/psp


Mae’r blaenoriaethau’n feysydd lle mae tystiolaeth yn ansicr o ran polisi ac arfer strôc.  Mae hyn yn 
golygu nad oes adolygiadau cyfredol, dibynadwy o dystiolaeth ymchwil i lywio triniaeth a gofal, neu 
fod adolygiadau cyfredol yn dangos ansicrwydd (James Lind Alliance, 2021).  Rhaid i’r blaenoriaethau 
lywio buddsoddiad mewn ymchwil i fynd i’r afael â’r materion sydd o’r pwys mwyaf i bobl y mae 
strôc wedi effeithio arnynt.

Mae’r rhestr isod yn crynhoi’r meysydd â blaenoriaeth.  Mae’r disgrifiadau llawn i’w gweld yn 
stroke.org.uk/psp. 

1. Effaith problemau seicolegol a sut i’w lleihau... 

2. Deall problemau gwybyddol a sut i’w lleihau... 

3. Effeithiau problemau cyfathrebu , sut i’w hasesu a’u lleihau... 

4. Deall gorflinder a sut i’w leihau... 

5. Trefnu gwasanaethau strôc cymunedol i fodloni anghenion pob goroeswr... 

6. Effeithiau hirdymor ar alluoedd bob dydd ac argaeledd ymyriadau... 

7. Amser, lle a faint o therapi sydd ei angen ar gyfer y canlyniad gorau... 

8. Gweithio gyda’r tîm gofal strôc a chymorth i ofalwyr... 

9. Cryfder a ffitrwydd ar gyfer adfer ac atal strôc... 

10. Profiad goroeswyr strôc a gofalwyr o’r llwybr strôc... 

Y 10 Prif Flaenoriaeth: Adfer ar ôl strôc a gofal hirdymor

Bydd yr holl gwestiynau a gyflwynwyd ar gael yn  
jla.nihr.ac.uk/priority-setting-partnerships/Stroke
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“Roedd bod yn rhan o’r Bartneriaeth Pennu Blaenoriaethau ar gyfer Strôc 
yn ffordd amlwg i mi ddefnyddio fy ngwybodaeth, dealltwriaeth a phrofiad 
uniongyrchol o strôc i ddylanwadu ar ymchwil yn y dyfodol. Mae wedi fy 
ngalluogi i droi profiad negyddol a newidiodd fy mywyd yn ymateb cadarnhaol 
a fydd o fudd i bobl eraill.”
Brin Helliwell, goroeswr strôc ac aelod o’r Grŵp Llywio 

“Mae’r rhestrau hyn o bethau ansicr yn rhestrau dymuniadau i bobl y mae 
strôc wedi effeithio arnynt, ac yn rhestrau o bethau i’w gwneud i asiantaethau 
ariannu sydd eisiau gwella canlyniadau a lleihau baich strôc.” 
Yr Athro Rustam Al-Shahi Salman, Llywydd Cymdeithas Meddygon Strôc 
Prydain (2019-2021) ac aelod o’r Grŵp Llywio

http://www.stroke.org.uk/psp
https://www.jla.nihr.ac.uk/priority-setting-partnerships/Stroke/.

