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Y CYNGOR YMGYNGHORI AR ANAFIADAU DIWYDIANNOL
Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau

Annwyl yr Ysgrifennydd Gwladol

ADOLYGIAD O GLORACNE GALWEDIGAETHOL

Rydym yn cyflwyno ein hadroddiad, sy’n ystyried rhestru cloracne sy’n deillio o gyswllt â 
hydrocarbonau halogenaidd. 

Mae’r Cyngor Ymgynghori ar Anafiadau Diwydiannol (IIAC) wedi cynnal ymarfer chwilio’r 
gorwelion i gymharu clefydau a restrir fel rhai galwedigaethol gan yr Undeb Ewropeaidd 
(UE) a’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) â’r rhai a restrir yng Nghynllun Anafiadau 
Diwydiannol y DU. Un o’r canfyddiadau yw bod y clefyd cloracne, er na chaiff ei gydnabod 
o dan y Cynllun Anafiadau Diwydiannol, yn ymddangos ar y rhestrau amgen hyn. 

Wrth adolygu’r mater hwn, rydym ers hynny wedi ystyried ymchwil a gyhoeddwyd ar 
gloracne ac wedi ymgynghori ag arbenigwyr yn y maes. 

Mae cloracne yn amrywiad ar acne a achosir gan gyswllt â rhai hydrocarbonau aromatig 
halogenaidd a elwir yn ‘cloracnegenau’.  Mae’n glefyd a all achosi i’r croen anffurfio’n 
ddifrifol. Mae symptomau clinigol yn aml yn parhau rhwng 2 a 3 blynedd yn dilyn cyswllt 
ag ef ac weithiau gallant barhau am hyd at 30 mlynedd. Mae cyswllt â hydrocarbonau 
halogenaidd yn un o’r pethau sy’n achosi’r clefyd hwn a fydd fel arall yn anghyffredin. Gellir 
dadlau’r achos dros restru cloracne ar sail nodweddion diagnostig penodol a chysylltiad 
amlwg â chyswllt galwedigaethol. 

Rydym yn argymell y dylid ychwanegu cloracne, yn dilyn cyswllt galwedigaethol â 
chloracnegenau, at y rhestr o glefydau rhestredig y mae’r Budd-dal Anabledd Anafiadau 
Diwydiannol (IIDB) yn daladwy amdano.

Yn gywir

Yr Athro Keith Palmer 
Cadeirydd IIAC         Gorffennaf 2013
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Crynodeb
Mae’r Cyngor Ymgynghori ar Anafiadau Diwydiannol (IIAC) wedi cynnal ymarfer chwilio’r 
gorwelion i gymharu clefydau a restrir fel rhai galwedigaethol gan yr Undeb Ewropeaidd 
(UE) a’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) â’r rhai a restrir o dan y Cynllun Budd-dal 
Anabledd Anafiadau Diwydiannol (IIDB). Mae’r Cyngor yn nodi bod cloracne, er na chaiff ei 
gwmpasu ar hyn o bryd o dan y Cynllun, wedi’i gynnwys ar restrau’r ILO a’r UE o glefydau 
galwedigaethol. 

Mae cloracne yn glefyd systemig a nodweddir gan acne wyneb a all fod yn ddifrifol ac a 
all anffurfio. Gall symptomau dermotolegol bara am sawl blwyddyn. Achosir y clefyd drwy 
gyswllt â rhai hydrocarbonau aromatig halogenaidd o’r enw ‘cloracnegenau’ y’u gwelir gan 
amlaf mewn lleoliad galwedigaethol. Diocsinau yw’r mathau cryfaf o gloracnegenau. 

Yn ystod yr adolygiad, mae’r Cyngor wedi ystyried y gwaith ymchwil a adolygwyd gan 
gymheiriaid a gyhoeddwyd ac wedi ymgynghori ag arbenigwyr yn y maes. Mae cloracne 
yn glefyd anghyffredin, ac mae fel arfer yn codi mewn maes galwedigaethol. Mae’r 
Cyngor wedi dod i’r casgliad y gellir rhestru cloracne ar sail ei nodweddion diagnostig 
penodol, ei gysylltiadau amlwg â chyswllt galwedigaethol a’r potensial i’r clefyd anffurfio’r 
wyneb yn ddifrifol. Mae’r IIAC yn argymell y dylid ychwanegu cloracne, yn dilyn cyswllt 
galwedigaethol â chloracnegenau, at y rhestr o glefydau rhestredig y mae’r IIDB yn 
daladwy i weithwyr sy’n cael cyswllt â chemegyn sy’n gallu achosi cloracne (cloracnegen) 
yn y gwaith.  

Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys rhai termau technegol ac mae rhestr o dermau ar y 
diwedd yn egluro eu hystyron. 
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