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રસીકરણ વિશેનુ કેટલુક અિનિુ 

1. યવીકયણ નો ગ્રેજી ળબ્દ લેક્વીનેળન( vaccination) ળીતાના યવીના ળોધક  એડલડડ  જનેય દ્વાયા પ્રથભ 

લયામો જ ેરેટીન ળબ્દ vacca (લેકા) યથી અવ્મો  જનેો થડ ગામ( cow) થામ છે. જ ેળરુઅતી દોય ભાં 

જનેય દ્વાયા કાઉોક્ષ યવી ફનાલલાભાં ગામના લાઈયવ ના ઉમોગ યથી ઉદબવ્મો...! 

2. ોલરમોના દદી કે   જભેને શ્વવન સ્નામુઓનુ ણ ેયાલરલવવ થઈ જતુ તેભને  એક શલાચુસ્ત ેટી જલેા ભોટા 

લંટીરેટય ભળીનો ભાં વુલડાલલાભાં અલતા જભેાં  વતત ભોટયની ભદદ થી ધભણ જલેો ડદો શરતો યશેતો અલા 

ભળીનો અમનડ રંગ કશેલાતા.  અલા એક ોલરમોના વૌથી જૂના જીલલત દદી ભાથાડ ભેવન નુ 71 લે શભણા 

લવાન થમુ. તેણે જીલનના 60 લડ અમનડ રંગ ભાં યશીને ગાળ્યા કે જ ેદયમ્માન તેના  ભાત્ર ડોકથી ઉયનો બાગ 

(ચશેયો ને ભગજ ) કામડયત શતા ને અજ ભળીન ભાં વુતા  વુતા ગ્રેજ્મુએટ ડીગ્રી વુધી બણ્મુ ને ોતાની 

અત્ભકથા વભાન ુસ્તક ણ રખ્મુ...!! 

3. યવીકયણ જ્માયે એક ભોટો વ્મલવામ ફની ચૂક્મુ છે ને દયેક નલી યવીનો  અલલષ્કાય તેની ાછ યીવચડ કયનાય 

ને ેટંટ કયનાય કંનીને ફજો રુલમા  કભાલી અે છે. ત્માયે જૂના વભમના ભશાન લૈજ્ઞાલનકો ને ોલરમોના 

યવીના ળોધક  અલ્ફટડ  વાફીન ને જોન વોકે ોતાની યવીને ેટંટ ન કયાલી જથેી લલશ્વબયના  રોકોને તે નજીલી 

કકંભતે ભે ને નેક જીલન ફચી ળકે. જ ેભાટે જગત ખયેખય અ લલજ્ઞાનીઓનું ઋણી યશેળે. 

4. 1918 ના ઈન્ફ્લલ્મુએંઝા વંક્રભણ લખતે રોકો ોતાને ફચાલલા જૂદી-જૂદી નેક  લસ્તુ નો વશાયો રેતા અભાં 

ડંુગી ને રવણ વંુઘલા જલેી અદતો ણ વાભેર શતી.  નવંગ સ્ટાપ ને ડોક્ટયો ભં ય ફુકાની કે ભાસ્ક શેયતા 

યંતુ જ્ઞાન લળ નાક ખૂલ્લા યાખલાભાં અલતા શતા..!! 

5. ઈ.વ. 1850 ભાં બ્રાશભ લરંકનનો ત્રણ લીમ ુત્ર ડીપ્થેયીમા ના યોગ થી  ભૃત્મુ ામ્મો શતો.ભેયીકાના ન્ફ્મ 

યાષ્ટ્ર લત ગ્રોલય ક્રેલરંડની ુત્રી  ઈ.વ. 1904 ભાં ડીપ્થેયીમાનો બોગ ફની શતી. ઈ.વ. 1923 ની વારથી 

ડીપ્થેયીમાના યોગ વાભે યવીકયણ ઉપ્રબ્ધ છે ને લલશ્વ અયોગ્મ વંસ્થાના અંક્ડાઓ ભુજફ  યવીકયણને રીધે 

લાલડક 25 રાખ થી લધુ ફાકોને અ જીલરેણ યોગથી ફચી જલા ાભે  છે. જ ેયવીકયણના બાલે વાભાન્ફ્મતઃ 

ભૃત્મુ ાભતા શતા.  

6. ઓયી ને ંગ્રેજીભાં ભીઝલ્વ ( measles)કશેલામ છે જ ેભૂ રેટીન ળબ્દ યથી  અલેરુ છે ને જનેો થડ 

miserable (ભીઝયેફર) થાત ત્મંત ીડીત થામ છે.!! 

7. છફડા ને ંગ્રેજીભાં લચકનોક્ષ કશેલામ છે તેભાં યોગ ને લચકન ને સ્નાન  વૂતકનો વંફંધ નથી યંતુ જૂના 

વભમભાં છફડાના દાણા ની વભાનતા ભયઘીને  ખલડલાતી જાયના દાણા કે જનેે ‘લચકન ી’ તયીકે ઓખામ છે 

તેની વાથે કયલાભાં અલતી શતી તે યથી લચકન ોક્ષ ડમુ.!!  

8. ળીતાના યોગનો 1977ભાં છેલ્લો કેવ વોભાલરમાનો એક 23 લીમ યવોમો શતો  જણેે થોડા લો શેરા શાર 

ોલરમો નાફૂદી ભાટે જનજાગૃલત થે વોભાલરમાભાં જાશેયભાં વબાઓ કયી ....!!!  

9. એચ ઈંલલ્મુએન્ફ્ઝા- ફી (શીફ) નાભક ફેક્ટેયીમા ને ઈલલ્મુએંઝા ના લાઈયવ  વાથે કોઈ રેલાદેલા નથી. યંતુ કસ્ભાતે 

ઈ.વ.1889 ભાં એક ભૃત દયદીભાંથી અ  ફેક્ટેયીમાની ખોજ થઈ ત્માયે બૂરથી એ દદીને ઈંલલ્મુએંઝાના લાઈયવના 

યોગથી ભૃત ઘોલત કયામેર શતો ને અજ કાયણે નલા ળોધામેરા ફેક્ટેયીમા ના નાભભાં ણ  ઈંલલ્મુએંઝા ળબ્દ ઘૂવી 

ગમો...!!! 
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10. ગાર ચોલમુ નો યોગ અભ તો ફાકોને થતો યોગ ગણી ળકામ યંતુ અ યોગ ઘણા  ુખ્ત લમના રોકોને ણ 

થામ છે. ઈલતશાવની તલાયીખ ભુજફ પ્રથભ લલશ્વમુધ્ધ દયમ્માન અ યોગ વૌથી લધુ વૈલનકોને થમેરો ...!  

11. ચંદ્ર પ્રલાવ ભાટે વંદગી ાભેરા લકાળ માત્રી કેન ભેટંગ્રે ને 1970 ભાં ઓયી નીકલાથી એોરો 13 

લભળન ભાંથી ફાકાત કયલો ડ્યો ...!! 

12. ઈ.વ. 1918 ના ઈંલલ્મુએન્ફ્ઝા વંક્રભણ લખતે ભેયીકાની ચોથા બાગની લસ્તી  પ્રબાલલત થઈ શતી ને 

યાષ્ટ્ર લત લૂડર ો લલલ્વન ણ અભાંથી ફાકાત ન શતા.  

13. ભેયીકન પ્રભુખ રુઝલેલ્ટને ોતાને ોલરમોની વય થમેરી ને ોલરમો  નાફૂદીના લબમાનભાં જ્માયે તેભણે 

ખ્માત્ભનાભ ભાચડ ઓપ ડાઈભ કામડક્રભ  દ્વાયા રોકોને વયકાયને ભાત્ર એક ડાઈભ દાનભાં અલા કહ્યુ ત્માયે 

રોકોનો  ફશોો પ્રલતવાદ વાંડ્યો ને એક જ કદલવભાં વ્શાઈટ શાઉવભાં રગબગ 2,3000 ડાઈભ એકત્રીત થમા 

શતા..!! 

 


