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هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا
ع� �شخ�ص من طب�بهم

و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص
لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة الطب�ة المستمرة.

دل�ل الموارد الصح�ة هو م�ادرة من
�
ش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

�
جنوب غرب س�د��

Health Resource
Directory.org.au  ال�دانة واألمراض

ة معلومات للمر��المرت�طة بها ���
� مايو�أ�ار ٢٠١٨

صدرت �� ؟ ما ��
�مكن أن تؤثر ال�دانة ع� صحة الشخص ورفاهه �ش�ل عام. يرتفع خطر اإلصا�ة �عدد

من األمراض المرت�طة �ال�دانة عند األشخاص الذين �فوق مؤ�� كتلة الجسم لديهم ٥٢،
ا أن تفاقم أعراض هذە األمراض. �ما أن ال�دانة من شأنها أ�ض�

  خاص �الذكور   
الجهاز البو�� التناس��

• ضعف الوظائف الج�س�ة

الصحة اإلنجاب�ة
 • العقم  

ال�طان 
وستاتا • �طان ال��

الجهاز الهض��
• مرض ال��د المدهن

•أمراض المرارة والبنك��اس
• االرتداد

القلب واألوع�ة الدم��ة
• السكتة الدماغ�ة�أمراض القلب التاج�ة

• قصور القلب
• ارتفاع ضغط الدم

 أمراض الغدد الصماء  
 • متالزمة االستقالب  

  • مرض السكري من الن�ع ٢    

الجهاز البو�� التناس��
• مرض ال�� المزمن

 • ح� ال��  
الجهاز الرئوي 

• انقطاع النفس اال�سدادي أثناء النوم
  • ال��و    

• متالزمة نقص الته��ة �س�ب ال�دانة

الجهاز العض�� اله����
• ألم القدم و�أو الرك�ة

• آالم أسفل الظهر�إصا�ات القرص الفقري
• اإلعاقة الحرك�ة (خاصة عند ك�ار السن)

ال�طان 
• �طانات األمعاء والمريء والمرارة والبنك��اس وال��

 الصحة العقل�ة  
• اال�تئاب النف��

• اضطرا�ات األ�ل - اضطراب نهم الطعام

  خاص �اإلناث   
الجهاز البو�� التناس��
•  سلس البول اإلجهاد ي 

الصحة اإلنجاب�ة
• اضطرا�ات الدورة الشه��ة

• اإلجهاض ونتائج حمل س�ئة
 • العقم  

ال�طان 
 • �طان الثدي (عند ال�ساء �عد

�  انقطاع الطمث) والمب�ض��
و�طانة الرحم

األمراض المرت�طة �ال�دانة

� الصحة تحدث مع طب��ك العام عن وسائل تقل�ل الوزن وتحس��


