
خفه سازی جرمی سنگین است. عملی که می تواند 
نشان دهندۀ شدیدتر شدن خشونت باشد و کشنده ترین شکل 

خشونت خانگی است.

خفه سازی چیست؟
می توان گفت همان خفه کردن است.

خفه سازی زمانی رخ می دهد که فرد اطراف گردن آنقدر فشار 
می آورد که نفس کشیدن دشوار یا غیرممکن می شود. فشار به 

اطراف گردن می تواند به روش های بسیاری صورت گیرد، چه با 
یک دست و چه با دو دست، طناب، پارچه یا چیزهای دیگر.

خفگی چیست؟ 
خفگی بر اثر پوشاندن دهان و بینی و جلوگیری از ورود هوا به 

ریه ها رخ می دهد.

چرا خفه سازی و خفگی خطرناک است؟
هنگامی که خفه سازی یا خفگی رخ می دهد، اکسیژن نمی تواند 

به مغز شما برسد. جریان خون نمی تواند از مغز خارج شود و 
مسیرهای تنفسی شما مسدود می شود، عملی که تنفس را غیرممکن یا 

بسیار دشوار می سازد.
هر بار که ورود و خروج خون و جریان هوا به مغز شما متوقف 
می شود، سلول های مغز شما می میرند. پس از نابودی سلول های 

مغز، آن ها دیگر بازسازی نمی شوند و می تواند منجر به مشکالت 
سالمت دراز مدت شود. حتی اگر این کار برای مدت کوتاهی انجام 
شده و هیچ آسیب قابل رؤیتی وارد نشده باشد، ممکن است آسیب های 

داخلی شدیدی دیده باشید.

ممکن است پس از عمل خشونت آمیزی مانند این عمل خوشحال 
باشید که سالم مانده اید. در واقع امکان دارد این تجربه را با گذشت 

زمان کم اهمیت فرض کنید. این سطح از خشونت شما را در معرض 
خطر باالی از دست دادن جانتان قرار می دهد. در صورتی که کمک 

نگیرید، ممکن است بار دیگری وجود نداشته باشد.

باید چه کاری انجام دهم؟
واکنش نشان دادن هنگام اعمال خشونت آمیزی مانند این عمل از 

اهمیت خاصی برخوردار است.

شما باید:

در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید 			■

این موضوع را با فردی، مانند مددکار، پلیس یا پزشک در   		■

میان بگذارید  

عالئم و نشانه ها را مستندسازی کنید. ممکن است متوجه شده   		■

باشید که ممکن است چیزهایی طی چند روز یا هفته ظاهر    
شود:  

مشکل در تنفس، صحبت کردن یا قورت دادن غذا   ›  
هرگونه درد گردن یا گلو؛ شامل سرفه 	›  

استفراغ یا حالت تهوع 	›  
هرگونه از دست دادن کنترل ادرار یا مدفوع 	› 	

صدای زنگ در گوش ها، سرگیجه یا سردرد 	› 	

هرگونه از دست دادن حافظه 	› 	

احساس سردرگمی، گیجی، بی قراری یا خستگی. 	› 	
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کمک و اطالعات بیشتر
در موارد اورژانسی، از طریق شماره 000 یا 112 از تلفن همراه با پلیس تماس بگیرید.

 جهت کسب اطالعات، حامی دادگاه و ارجاع زنان در شرایط خشونت خانگی و کمک در دریافت یک ADVO، با سرویس حامی دادگاه خشونت خانگی زنان به شماره
                          یا 227 938 1800 تماس بگیرید.

 جهت دریافت مشاوره حقوقی، کمک، ارجاع و وکالت و نیز پشتیبانی مددکاری اجتماعی و مشاوره مالی برای قربانیان خشونت خانگی و خشونت خانوادگی، با 
Legal Aid NSW Domestic Violence Unit به شماره 6300 9219 تماس بگیرید.

کمک قانونی خشونت خانوادگی وب سایتی است حاوی اطالعات حقوقی آسان و قابل درک در مورد AVOها، قانون خانواده و محافظت از کودکان. این اطالعات می تواند به زبان های 
مختلف ترجمه شود.

www.familyviolencelaw.gov.au

این برگه اطالعاتی به عنوان راهنمای عمومی در رابطه با قانون در نظر گرفته می شود. شما نباید برای مشاوره حقوقی به آن اتکا کنید و توصیه می شود در مورد شرایط خود با یک وکیل 
صحبت کنید. اطالعات در زمان انتشار صحیح است، اما ممکن است تغییر کند.

.Tweed Shire Women’s Services Inc این برگه اطالعاتی برگرفته از این کتابچه است: »مجذوب و خطرناک«: راهنمای زنان در دستیابی مجدد به رابطه سالم، اقدام ابتکاری
.
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