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ਜੂਏ ਅਤ ੇਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਸਬੰਧ 

 

ਜੂਏ ਬਾਰੇ ਤੱਥ 

ਜੂਆ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦ ੇਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਿਵਕਾਰ 

ਵ�ਗ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਿਜੱਥੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜੂਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਇੱਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 

ਵੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਜੂਏ/ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਿਮੰਗ ਜ� ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਰਤ� ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ, ਉਹਨ� ਲੋਕ�, ਉਹਨ� 

ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੇ ਦੋਸਤ�, ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ  ਸਮਾਜਾ ਨੰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ� ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸੀ, ਬੇਚਨੈੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਖਰੇਵ� ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ‘ਤ ੇ

ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

ਜੂਏ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥ� ਤਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹਨਃ 

• ਸੰਬੰਧ� ਦੇ  ਨੁਕਸਾਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਤਲਾਕ਼, ਵਖਰੇਵ�, ਿਹੰਸਾ, ਬਿਹਸ� ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ;  

• ਤਣਾਓ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਭਭੈੀਤ ਹੋਣ ਦਾ  ਦੌਰਾ; 

• ਬੇਘਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ; 

• ਜੀਵਨ ਰੁਕਾਵਟ;  

• ਆਮ ਿਕਿਰਆਵ� ਕਰਨ ਿਵਚ ਪ�ਰੇਣਾ ਦੀ ਘਾਟ; ਅਤ ੇ 

• ਕੰਮ ‘ਤ ੇਇਕਾਗਰਤਾ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ। 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵੱਚ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ 39% ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ�, 41% ਉਦਾਸੀ ਤ� 

ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤ ੇ39% ਬਚੇੈਨੀ ਤ� ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਜਦ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਫਰ ਉਹਨ� ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ� ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇਹੋਣ। 
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ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਜ� ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸ� ਿਫਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਸਹਾਇਤਾ 

ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ gamblers.help.com.au ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਜੁਆਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਈਨ 1800 

858 858 ‘ਤ ੇਿਦਨ ਿਵੱਚ 24 ਘੰਟੇ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਿਦਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਕਾਲ 

ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਸਮੁਦਾਏ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡ ੇਸਬੰਧ� ਅਤ ੇ

ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 

ਬਚਪਨ�  ਤ� ਲੈਕੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤਕ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸ� 

ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਸ� ਛਤੇੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹ�। 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵਕਾਰ ਲੋਕ� ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਉਹਨ� ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ; 

• ਆਸਾਨ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣਾ; 

• ਉਗਰ ਿਵਵਹਾਰ ਪ�ਗਟਾਉਣਾ; 

• ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ ਦਿੂਜਆ ਂਨਾਲ ਨਾ ਿਮਲਣਾ; ਅਤ ੇ

• ਅਿਜਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼� ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦੇਖਣਾ ਿਜਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਅਤ ੇਦੇਖ ਨਹ� ਸਕਦ।ੇ  

ਕੁਝ ਆਮ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵਕਾਰ ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:  

1. ਉਦਾਸੀ: ਿਜਸ ਤਰ�� ਅਸ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ� ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਾਨੰੂ ਸਾਿਰਆ ਂ

ਨੰੂ ਉਦਾਸ, ਿਮਜ਼ਾਜੀ, ਹੀਣ ਅਤ ੇਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ ਹੈ ਜਦ� ਅਸ� ਧਨ ਜ� ਆਪਣੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਨੰੂ 

ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹ�, ਸਾਨੰੂ ਸਦਮਾ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ ਜ� ਜਦ� ਅਸ� ਿਨਰਾਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹ�। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ 

ਉਦ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਦ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਣ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਥਕੇਵ�, ਨ�ਦ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆ ਂਿਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੈਕਸ 

ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ�, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤ ੇਨਸ਼ੇ ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।   
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ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ: 

• ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਿਨਮੋਝੂਣਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਆਪਣ ੇਆਪ ਬਾਰੇ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਭੁੱ ਖ ਜ� ਭਾਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 

• ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਔਿਖਆਈ 

• ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਨਾਉਮੀਦ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

• ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤ ੇਯਾਦਦਾਸ਼ਤ 

• ਕੰਮ, ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਦਲਚਸਪੀ 

• ਆਤਮ-ਹੱਿਤਆ ਦ ੇਿਵਚਾਰ ਆਉਣ ੇ

• ਗੱੁਸਾ, ਿਚੜਿਚੜਾਪਨ ਅਤੇ ਬਚੇੈਨੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 

 
2. ਬੇਚੈਨੀ: ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਸਿਥਤੀਆ ਂਲਈ ਡਿਰਆ, ਦੁਖੀ, ਿਚੰਤਤ, ਤਣਾਓਭਿਰਆ, ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਇੱਕ 

ਆਮ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸ� ਆਪਣ ੇਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਰਦੇ ਹ�। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਦਾਸੀ ਦੀ 

ਤਰ�� ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚੇੈਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆ ਂਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਰਿਹੰਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3. ਪੋਸਟ-ਟ�ੋਮੈਿਟਕ ਸਟ�ੈਸ ਿਡਸਆਰਡਰ(ਪੀਟੀਐਸਡੀ): ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਹੜੀਆ ਂ

ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਨ�  ਿਕਸੇ ਿਭਆਨਕ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜ� 

ਦੇਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਦ� ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਕਸੇ 

ਸਰੀਰਕ ਜ� ਿਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਨ�  ਜੰਗ-

ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵ�, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤ ੇ ਹੜ�, ਤਸੀਹਾ ਅਤ ੇ ਿਭਆਨਕ 

ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਡਰ-ਭਰੀ ਅਤ ੇਿਚੰਤਤ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਹੋਵ।ੇ 

4. ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਜਨਮ ਦਣੇ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿਜਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜ� ਇਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਮਿਹਲਾਵ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
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5. ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਜਏੂ ਦੀ ਆਦਤ: ਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤ� 

ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦ ੇਢੰਗ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਬਚੇੈਨੀ 

ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕੁਝ ਲੋਕ� ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਲੰਮੇ-ਸਮ� ਤਕ ਨਾ ਰਿਹਣ। ਫੇਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਿਹਸਾਸ ਦੋ ਹਫਿਤਆਂ ਜ� 

ਵਧੇਰੇ ਸਮ� ਤਕ ਰਿਹਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ, ਤ� ਲੋਕ� ਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਅਸਰਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਿਵਕਾਰ� ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ 

ਹੋ: 

• Beyond Blue (ਿਬਯ�ਡ ਬਲੂ): 1300 224 636 

• Lifeline(ਲਾਈਫਲਾਈਨ): 13 11 14 

• SANE Helpline (ਐਸਏਐਨਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ): 1800 187 263 

• Gambler’s Helpline (ਗੈਮਬਲਰ’ਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ): 1800 858 858 
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