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می تواند سالمت خانواده  زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده وظایف متقابلی به یکدیگر دارند که نادیده گرفتن این وظایف  مقدمه:

به عدم توانایی ایجاد نعوظ کامل و یا  که ناتوانی جنسیرا به خطر انداخته و منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی خانواده شود. 
 نیکی از عوامل مؤثر و اصلی در عدم ارضاي غریزه جنسی زوجین است. ای، شودناتوانی در حفظ نعوظ تا پایان رابطه جنسی گفته می

 مطالعه با هدف حفظ سالمت خانواده با پیشگیري از ناتوانی جنسی مردان انجام شد.
 و کلمات مشابه در موتورهاي جستجوگرپیشگیري و راهکار ، ناتوانی جنسی، خانواده ر این مطالعه با کلید واژه هاي سالمتدروش کار: 

 .و مطالعه کتب، مقاالت خارجی و داخلی اطالعات جمع آوري گردید
هاي عروقی ، ارتباط نزدیکی بین بیماريروانی و جسمانی بر ناتوانی جنسی تاثیرگذارهستند. طبق مطالعات -عوامل روحی یافته ها:

سابقه ضربه به ستون فقرات نیز در ایجاد ناتوانی جنسی موثر است. همچنین  هاي نخاعی و. آسیبوجود دارد قلب و ناتوانی جنسی
هاي آلت عامل رگد. گذارنه لگن و یا اطراف ستون فقرات با عملکرد آلت روي توانایی جنسی اثر میبرخی اعمال جراحی در ناحی

 يفشار پر باشند، سالمت آنها در توانایی جنسی فرد بسیار مهم است. قند و چربی ومهمی در تنظیم ورود خون و ایجاد نعوظ می
شوند، برعروق آلت تاثیر گذاشته و ه سکته قلبی میدهد و موجب بمی که عروق کرونر قلب را تحت تاثیر  طریقیخون به همان 

مصرف بعضی داروها از جمله برخی داروهاي  و هاقند خون باال، چربی خون، فشار خون، استرس. دهندتوانایی نعوظ را کاهش می
 . ضد فشار خون و بعضی داروهاي کوچک کننده پروستات در ایجاد ناتوانی جنسی موثرند

رژیم غذایی مناسب، پرهیز از مواد غذایی پرچرب، عدم  ،تعهد به خانواده و رعایت حریم خانوادهداشتن با تیجه گیري: بحث و ن
 می توان ازهاي سالیانه قند و چربی خون هاي بیش از حد، انجام آزمایشاستعمال دخانیات، فعالیت ورزشی منظم، پرهیز از استرس

 هاران نظام سالمت بزسیاستگ توجه به اهمیت سالمت خانواده و ناتوانی هاي جنسی الزم استبا  ناتوانی جنسی پیشگیري نمود.
هاي مراکز ارائه خدمات و مراقبت. باید به وجود بررسی، برنامه ریزي و مداخالت موثر در حوزه سالمت جنسی به شکلی کلی بپردازند

ی به طور کل یهاي درمانتوان با تکنیکناتوانی جنسی را می و جسمی مشکالت روانیشود چرا که سالمت جنسی و باروري توجه 
 د. درمان نمو
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