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રસીકરણ વિશે ની ગેરમાન્યતાઓ  

 રસીકરણથી બાલકને નુક્ાન થાય છે . 

યવીકયણ ભાટે લયાતી યવીઓ ને ફાકોભાં લયલાની યલાનગી ભેલતા શેરા નેક  

રયક્ષણભાંથી વાય થલુ ડે છે. નેક વુયક્ષા ભા દંડો ભાંથી વાય થમેરી અ  યવીઓ વભાન્મતઃ 
ફાકો ભાટે વુયક્ષક્ષત ગણી ળકામ છે. યંતુ યવી ણ અખયે એક દલા જ  છે ને ક્માયેક તેની અડ 
વય ણ થઈ ળકે છે. જ ેખૂફ જ જૂજ રકસ્વાભાં ફનતુ  જોલા ભે છે. અ ભાટે દયદીના ળયીયની તાવીય 
ણ જલાફદાય શોઈ ળકે છે. અલી જૂજ  અડ વયને રઈ ને યવીઓ ને ક્ષફન વુયક્ષક્ષત કે નુકળાન કાયક 
ન ગણી ળકામ. 

 પોલયોના ટીપા પીળડાળળાથી બાલકોને ળંધ્યત્ળ(sterility) આળે છે. 
અ એક તદ્દન લૈજ્ઞાક્ષનક લાત છે ને વત્મ થી તદ્દન લેગી છે. વભગ્ર ક્ષલશ્વભાં ફજો ડોઝ ોક્ષરમો 
યવીના ીલડાલલા છી ણ અ ફાફત ંગે કોઈ જ ભેડીકર પ્રભાણ જોલા ભેરુ નથી.  

 પોલયોના ટીપા પીળડાવ્યા એટે રસીકરણ પૂરુ...! 

અ ણ એક ખોટી ભાન્મતા છે. ોક્ષરમોના ટીાથી ભાત્ર ોક્ષરમો યોગ વાભે યક્ષણ ભે  છે ફીજા 
નેક યોગ વાભે યવીકયણ લગય યોગ-પ્રક્ષતકાયકતા અલતી નથી. લાયંલાય થતા  લ્વ ોક્ષરમો 
ક્ષબમાન ને તેના પ્રચાયને રીધે ક્માયેક રોકો અ ગેય વભજ ફાંધી રેતા જોલા ભે છે. ફાકને 
તંદુયસ્ત યાખલા તેને ફધી યવીઓ વભમવય ાલી જોઈએ.  

 એકસાથે ઘણી રસીઓ આપળાથી બાલકને નુક્ાન થાય છે. 
ભાનલ ળયીય એક વાથે ઘણી યવીઓ સ્લીકાયલા ને તેને નુરૂ યોગ પ્રક્ષતકાયક ળક્ષક્ત  ેદા 
કયલાની દબૂત ળક્ષક્ત ધયાલે છે. અથી જ્માયે કોમ્ફીનેળન / વભુશ યવી અલાભાં અલે ત્માયે 

ળયીયને ભાટે કોઈ જ ભુશ્કેરી વજાાતી નથી, ઉલ્ટુ અ ફધી યવીઓ વાથે રાગલાથી રગ રગ 
વોમ રગાલલાની ીડાભાં થી ક્ષળળુને ભુક્ષક્ત ભે છે.  

 બી.સી.જી. ની રસી પાકે નહિ તો રોગ પ્રલતકારક લક્ત ઉત્ત્પન્ન ન થાય ...! 

ફી.વી.જી. ની યવી અપ્મા ફાદ રગબગ 10% થી ઓછા ફાકોને ક્માયેમ યવી ાકલાની કે ડાઘ 

ેદા થલાની પ્રરિમા થતી નથી. છતા ણ  અલા ભોટા બાગના ફાકોનું લૈજ્ઞાક્ષનક રયક્ષણ દળાાલે છે 
કે તેભનાભાં યોગપ્રક્ષતકાયક ળક્ષક્ત ભોજૂદ શોમ છે. લી ઘણી  લાય યવીકયણ છી પોલ્લી ન ણ થામ કે 
ભાત્ર નાની પોલ્લી થામ તો ણ યવીથી ેદા થનાય યોગ પ્રક્ષતકાયક ળક્ષક્ત ભોટા બાગના ફાકોભાં ેદા 
થઈ જતી શોમ છે. જો અને લધુ ક્ષચંતા થતી શોમ તો 3 ભરશના ફાદ ફા યોગ ક્ષલળેજ્ઞનો ક્ષબપ્રામ 

રેલો.   

 જમેાં બાલકને તાળ આળે તે રસી નિી સારી ...! 
યવીકયણ છી તાલ અલલો એ ળયીયની પ્રક્ષત યક્ષા પ્રણારીની વાભાન્મ કામાલાશીનુ રક્ષણ  છે ને 

24 -48 કરાક વુધી અલુ ફનલુ વાભાન્મ ગણી ળકામ છે. અનાથી ગબયાલાની જરુય નથી. 

http://www.bal-rasikaran.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3Aart-vaccination-myths&catid=1%3Acat-importance-immunization&Itemid=30&lang=gu
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ડી.ી.ટી. જલેી યવીભાં અ વાભાન્મ યીતે જોલા ભે છે. અલા વભમે ડોક્ટયની વરાશ નુવાય 
ેયાવીટાભોર દલા રઈ ળકામ. 

  

 


