Marw a marwolaeth yng Nghymru
Bob blwyddyn mae tua 32,000 o bobl yn marw yng Nghymru. Mae nifer y dyddiau gwely a’r mynediad
at ofal lliniarol arbenigol yn ystod blwyddyn olaf bywyd rhywun yn amrywio’n sylweddol ar gyfer pobl
sy’n dioddef o ganser a phobl sy’n dioddef o gyflwr arall heb fod yn ganser.

Mae dyddiau gwely yn
ystod blwyddyn olaf
bywyd rhywun yn cyfateb
i chwarter cyfanswm y
dyddiau gwely

23.8%

Mae nifer y dyddiau gwely yn amrywio yn ôl diagnosis
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Anadlol
Dementia
Yng Nghymru yn 2012, roedd
nifer y bobl a dderbyniwyd i’r
ysbyty mewn achosion brys
ac achosion dewisol yn ystod
blwyddyn olaf eu bywyd yn
fwy nag 1 miliwn o ddyddiau
gwely – bron i chwarter
(23.8%) yr holl ddyddiau
gwely mewn ysbytai
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Afiechydon anadlol
is cronig
Pob afiechyd heb
fod yn ganser
Afiechydon y system
gylchredol
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Roedd cyfartaledd nifer y dyddiau gwely am bob person yn ystod
blwyddyn olaf eu bywyd yn amrywio’n sylweddol yn ôl diagnosis

Mae’r gofal lliniarol arbenigol a geir yn amrywio yn ôl diagnosis
59.3% Rhannau cenhedlol benyw
53.5% Bronnau
49.6% System dreulio
46.2% Pob canser
43.2% Anadlol
40.3% Rhannau cenhedlol dyn
32.3% Meinwe llymffoid
7.1% Afiechydon anadlol is cronig
5.3% Pob cyflwr heb fod yn ganser
4.4% Afiechydon y system gylchredol
3.8% Dementia
Ffynhonnell: Data gan Wasanaeth Gwybodeg
GIG Cymru (NWIS) ynghylch pobl y cofnodwyd
eu bod yn cael gofal lliniarol arbenigol cyn
iddynt farw ar gyfer pawb a fu farw yng
Nghymru yn 2012

Mae amrywiaeth sylweddol yn
y gofal lliniarol arbenigol a geir
ar gyfer gwahanol ganserau
Ond, ar y cyfan, mae pobl
sydd â chanser yn llawer mwy
tebygol o gael gofal lliniarol
arbenigol na phobl sydd â
chyflyrau terfynol eraill

Rhif cofrestru’r elusen 207994 (Cymru a Lloegr), SC038731 (yr Alban) T284

45.3% Mannau heb eu diffinio’n glir

