ਤੱ ਥ ਸ਼ੀਟ: ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਅਸਰ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਅਸਰ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱ ਚ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱ ਧ ਹਾਈ ਬਲੱਡ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ, ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਖਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥੀ ਹਿੰ ਸਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ
ਬੀਮਾਰ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਦਾ 15 ਤੋ 44
ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ
ਬੀਮਾਰ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੱ ਡਾ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰ ਸਾ ਸੱ ਟ ਅਤੇ
ਅਪਾਹਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰ ਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ
ਚਿੰ ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ / ਜਾ ਖਾਣ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਾਵ. ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਸਿਗਰਟ
ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨੁਸਖ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰ ਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖ,
ਬੱ ਚੇ ਹਾਣੀ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰ ਤਾ, ਸਦਮੇ,
ਗੁੱ ਸਾ, ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਓ, ਹੇਠਲੀ ਸਵੈਮਾਣ, ਡਰ, ਮੂਡ ਸਮੱ ਸਿਆ ਅਤੇ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਦਾ
ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰ ਸਾ ਦੇ ਕੁੱ ਲ
ਲਾਗਤ’ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ

$13.6 ਅਰਬ ਹੈ
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