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Ymchwiliad arfaethedig y Pwyllgor i Wasanaethau Strôc""
Diben  

1. Gofyn i’r Pwyllgor gadarnhau ei benderfyniad i gynnal ymchwiliad i Wasanaethau Strôc yng Nghymru ac i gytuno ar gylch gorchwyl ar
gyfer yr ymchwiliad.

Cefndir

2. Mae’r Pwyllgor eisoes wedi cytuno’n anffurfiol y dylai ei ymchwiliad nesaf edrych ar Wasanaethau Strôc yng Nghymru.  Mae wedi
derbyn ar wahân bapur oddi wrth Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau yn nodi cwmpas arfaethedig yr ymchwiliad.

Cylch Gorchwyl

3. Gwahoddir yr Aelodau i gytuno ar y cylch gorchwyl canlynol:

"Archwilio’r gwasanaethau cyfredol a ddarperir ar gyfer rhai sy’n dioddef strôc yng Nghymru ac effeithiolrwydd polisïau llywodraeth
Cymru i roi sylw i unrhyw wendidau yn y gwasanaethau hynny, yn cynnwys:

a oes unedau strôc arbenigol ar gael mewn ysbytai trwy Gymru a’r gwahaniaethau daearyddol sy’n bodoli yn y gwasanaethau hyn;

yr adnoddau a neilltuir i wasanaethau strôc yng Nghymru;

a oes staff arbenigol ar gael mewn canolfannau aciwt, yn cynnwys edrych ar recriwtio a hyfforddi;

a oes cyfarpar arbenigol ar gael, fel sganwyr, i benderfynu ar y math o strôc a ddioddefwyd;

a oes gwasanaethau ôl-ofal a gwasanaethau adferiad ar gael, yn cynnwys therapi lleferydd ac iaith, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a
gwasanaethau eraill a ddarperir yn y gymuned.

dynodi arferion da o ran trin a rheoli strôc yng Nghymru, y DU a gwledydd eraill a’r modd y gellid lledaenu arferion da o’r fath;

rhaglenni ar gyfer atal strôc a hybu ffyrdd o fyw sy’n lleihau’r perygl o gael strôc;

effeithiolrwydd dangosyddion a dulliau mesur perfformiad sy’n berthnasol i wasanaethau strôc;

effaith ail-strwythuro’r GIG ar wasanaethau strôc yng Nghymru; a

materion cydraddoldeb o ran darparu gwasanaethau strôc, yn cynnwys gwasanaethau ar gyfer grwpiau pobl ddu a lleiafrifoedd ethnig.”

Materion eraill

4. Mae papur Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau hefyd yn nodi nifer o faterion eraill mewn cysylltiad â chynnal yr ymchwiliad, fel tystion a
awgrymir ac ymweliadau posibl, yn cynnwys ymweliad â Gogledd Cymru, i weld cyfleusterau gwasanaethau strôc.

5. Gwahoddir Aelodau’r Pwyllgor i ystyried y materion hyn a nodi a ydynt yn fodlon â chwmpas yr ymchwiliad hwn fel yr amlinellir yn y
papur. Gall Aelodau, yn benodol, nodi a deimlant y byddai ymweliadau â chyfleusterau strôc yn ddefnyddiol, ac os felly, pa leoliadau y
credant fyddai’n arbennig o ddefnyddiol i’w dealltwriaeth o’r materion dan sylw.                                         

Camau i’w cymryd gan y Pwyllgor

6. Gwahoddir y Pwyllgor i :

Gadarnhau’r penderfyniad i gynnal ymchwiliad i wasanaethau strôc.

Ystyried a chytuno ar gylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad.

Ystyried unrhyw faterion eraill mewn cysylltiad â chynnal yr ymchwiliad.

Steve George

Clerc y Pwyllgor
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