
Bóp cổ là một tội ác nghiêm trọng. Việc này có thể 
khiến tình hình bạo hành trở nên tồi tệ hơn. Đây là 
dạng bạo hành gia đình dễ gây chết người nhất.

Bóp cổ là gì?
Quý vị có thể nghĩ về việc này giống như bị nghẹt thở.

Hình thức bóp cổ xảy ra khi áp lực xung quanh khu vực cổ 
đủ lớn khiến việc thở trở nên khó khăn hoặc không thể 
thở. Áp lực xung quanh cổ có thể ở nhiều dạng, bằng một 
tay hoặc hai tay, bằng dây thừng, quần áo hoặc bất cứ thứ 
gì khác.

Nghẹt thở là gì?
Nghẹt thở xảy ra khi miệng hoặc mũi bị che, ngăn không 
cho không khí đi vào phổi.

Tại sao việc bóp cổ và nghẹt thở lại nguy hiểm?
Khi hình thức bóp cổ hoặc nghẹt thở xảy ra, não của quý vị 
không nhận được oxy. Lưu lượng máu không thể thoát ra 
khỏi não của quý vị và đường hô hấp bị đóng lại. Khi điều 
này xảy ra, việc thở sẽ rất khó khăn hoặc không thể thở.

Một khi lưu lượng máu và luồng không khí lưu thông trong 
não dừng lại, các tế bào não sẽ chết. Các tế bào não không 
tái tạo khi việc này xảy ra. Điều này có thể dẫn đến các vấn 
đề sức khỏe dài hạn. Ngay cả khi việc này chỉ xảy ra trong 
thời gian ngắn và không có tổn thương nào hiện hữu, song 
vẫn có thể có tổn thương nghiêm trọng ở bên trong.

Khi một hành động bạo lực như thế này xảy ra, quý vị có 
thể cảm thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống. Theo thời 
gian, trải nghiệm của quý vị có thể bắt đầu giảm xuống. 
Mức độ bạo lực này khiến quý vị có nguy cơ mất mạng 
cao. Có thể sẽ không có lần tiếp theo nếu quý vị không 
được trợ giúp.

Tôi nên làm gì?
Điều quan trọng là quý vị cần làm gì đó nếu hành động bạo 
lực như thế này xảy ra.

Quý vị nên:

	■ Tìm kiếm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt

	■ Nói cho một người như nhân viên hỗ trợ, cảnh sát, 
hoặc bác sĩ biết

	■ Ghi lại các biểu hiện và triệu chứng. Quý vị có thể để ý 
thấy một số biểu hiện khởi phát sau vài ngày hoặc vài 
tuần:

	›  Khó thở, đi lại khó khăn hoặc khó nuốt

	› Bất kỳ cơn đau nào ở cổ hoặc họng; bao gồm cả ho

	› Buồn nôn hoặc nôn mửa

	› Mất kiểm soát tiểu tiện và đại tiện

	› Có tiếng ù trong tai, chóng mặt hoặc đau đầu

	› Mất trí nhớ

	› Lú lẫn, cảm thấy mất phương hướng, bồn chồn hoặc 
mệt mỏi.
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Thông tin thêm và trợ giúp
Trong trường hợp khẩn cấp, gọi cảnh sát theo số 000 hoặc 112 bằng di động.

Muốn biết thông tin, tìm dịch vụ đại diện bênh vực tại tòa và giới thiệu cho những phụ nữ gặp tình huống bị bạo hành gia đình và để được hỗ trợ xin án lệnh ADVO, 
hãy gọi cho Dịch Vụ Đại Diện Bênh Vực Tại Tòa về Nạn Bạo Hành Gia Đình dành cho Phụ Nữ (Women’s Domestic Violence Court Advocacy Service) theo số 1800 
WDVCAS hoặc 1800 938 227
Để được tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu và đại diện pháp lý cũng như hỗ trợ công tác xã hội và tư vấn tài chính cho các nạn nhân bị bạo hành trong nhà và gia đình, hãy gọi 
cho Ban Đặc Trách Vấn Nạn Bạo Hành Gia Đình của Legal Aid NSW theo số 9219 6300.
Trợ Giúp Luật Pháp Bạo Hành Gia Đình là một trang web với thông tin pháp lý dễ hiểu về AVO, luật gia đình và bảo vệ trẻ em. Các thông tin có thể được dịch sang 
nhiều ngôn ngữ khác nhau.
www.familyviolencelaw.gov.au

Tờ thông tin này là một hướng dẫn chung về luật pháp. Quý vị không nên dựa vào tờ thông tin này làm tư vấn pháp lý và chúng tôi đề nghị quý vị nên trao đổi với luật 
sư về tình huống của mình. Các thông tin chính xác tại thời điểm phát hành, nhưng có thể thay đổi.
Tờ thông tin này là một đoạn trích từ tập sách nhỏ Mê Hoặc và Nguy Hiểm: Một hướng dẫn giúp phụ nữ giành lại mối quan hệ lành mạnh, một sáng kiến của Tweed 
Shire Women’s Services Inc.
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