
www.pgondaliya.blogspot.in                          Gondaliya Puran 

રસીકરણનો દુખાવો ઘટાડવાના ઉપાયો  
 

ડોક્ટયે અેરી યવીકયણની તાયીખ શંભેળા ભાતા પતા ને ભોટી ઉંભયના ફાક ફંને  ને ભાટે ભનભાં 

પિંતા ને ઉદે્વગ જન્ભાલનાયી શોમ છે. કાયણ છે ઈંજકે્ળન વાથે  જોડામેરી વંતાન ની ીડા ને દુઃખની 

રાગણી ને તેના દુઃખને નજય વભક્ષ જોલાથી ભાતાપતાને થતી ભાનપવક રયતા ની રાગણીની ીડાના 

િક્ર ને કેભ તોડલુ ? - તેભાટે ઘણી લૈજ્ઞાપનક ળોધ ને પ્રમોગો થમા છે , કભનવીફે અભાંથી ખાવ 

વયકાયક પનયાકયણ ફશુ ઓછુ ભેરુ છે. લી ફાકનો ભૂ સ્લબાલ , દદદ વશન કયલાની ળપક્ત , 

ળયીયની તાવીય ને ભાતા પતાની અ નુબલને વશન કયલાની ભાનપવક તૈમાયી જલેા  નેક 

રયફો અભાં બાગ બજલે છે. અથી દયેક ફાકને રાગુ ડે તેલુ એક જ પનયાકયણ  ળક્મ નથી. પલપબન્ન 

વારશત્મ ને નેક ડોક્ટય પભત્રોના નુબલને અધાયે ભને  રાગે છે કે નીિે ભુજફ ઉંભય નુવાય પલપલધ 

ધ્ધપત વયકાયક યશી ળકે. 

૦-૬ માસ  

વદબાગ્મે સ્થ ને ીડા દામક પ્રરક્રમાની  અગોતયી જાણ અ પળળુઓને શોતી નથી. અથી અ પ્રરક્રમા 
શેરા તેભને કોઈ તૈમાયી  જરુયી નથી. યંતુ પળળુના ભાતા-પતાને અ ભાટે ભાનપવક પિંતા ઘણી લાય 
લધુ શોમ  છે. જથેી તેભને ડોક્ટય ને સ્ટાપે ભદદરુ થઈ લાતાલયણ જયા શલુ ફનાલલા ભાટે  કયલુ 
જોઈએ.  ઈંજકે્ળન વાથે થનાય દુઃખાલાને ઘટાડલા ભાટે નીિે ભુજફ કયી ળકામ. 

1. ળક્મ શોમ તો કોમ્ફીનેળન યવીકયણ વંદ કયીને રગાલલી ડતી વોમ(ઈંજકેળન)ની  વંખ્મા 
ઘટાડલી ખૂફ જરુયી છે. યવીકયણ ત્રક ણ એલુ વંદ કયો કે જભેાં  ઈંજકેળનની વંખ્મા ઘટાડી 
ળકામ. અ ભાટે અના પડીમાટર ીશ્મન ાવે ભાગદદળદન ભાગલુ.  

2. પળળુને જો ળક્મ શોમ તો ઘેયથી ધલડાલી યવીકયણ ભાટે રઈ જલુ. જથેી તે ળક્મ એટરુ ળાંત શોમ.   

3. 6 ભાવથી નાના પળળુને ઈંજકે્ળનની પ્રરક્રમા શેરા વુક્રોઝ કે ન્મ ગળ્યા  પ્રલાશી (વંૂણદ 
િેયરશત યીતે ) જો અલાભાં અલે તો તેનાથી ઈંજકે્ળનની  ીડા ઘણા ંળે શલી ફને છે. અ 
લૈજ્ઞાપનક યીતે ૂયલાય થમેરી લાત છે. છ ભાવ થી ભોટા ફાકોભાં અ રાબકતાદ નથી. 

4. ઈંજકે્ળન શેરા ઈંજકે્ળનની જ્ગગ્માએ દુઃખ ળભનકતાદ ‘EMLA’ - રોકર એનેસ્થેટીક 
ક્રીભ  રગાલલાથી ઈંજકે્ળનની ીડા ઘણી ઘટાડી ળકામ છે. તે  લૈજ્ઞાપનક યીતે ૂયલાય છે ને 
પપ્રભેચ્મોય પળળુ ભાં ણ લાયલા ભાટે  વુયપક્ષત છે. તેનાથી યવીકયણ ની વય ય કોઈ જ પયક 
ડતો નથી. 
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5. પળળુને ઈંજકે્ળનની ીડા બૂરલા ભાટે ભાતા પતા એ ડોક્ટયની યલાનગી થી  ળક્મ શોમ તો શાજય 
યશી પળળુનો શાથ કડી યાખી પળળુ વાથે લાત કયતા યશેલુ જોઈએ  જ ેપળળુનુ ધ્માન ફીજ ે
દોયલલાભાં ભદદરૂ છે.  

6. અ પવલામ યંગીન ઘૂઘયો કે ન્મ યભકડુ કે જ ેફાકનું ધ્માન ફીજ ેદોયી ળકે  તે ઉમોગી થઈ ળકે 
છે. ઘણા પળળુને ભોફાઈરભાં યેકોડદ  થમેર વંગીત લધુ વંદ શોમ તો તે ણ ઉમોગભાં રઈ ળકામ.  

7. યવીકયણ છી પળળુને ધલડાલી ળકામ છે. અલુ કયલાથી પળળુને ઘણી ભાનપવક ળાંપત  ભે છે 
ને દુઃખ બૂરલાભાં ભદદ ભે છે. ભાતા ને પળળુ ફંને અનાથી ળાંપત નુબલે છે..!  

8. યવીકયણ છી ફાકને તેડીને છાતી વયવુ િાંલાથી ને ગભતુ ગીત કે શારયડુ ગાલાથી 
પળળુને વારુ રાગળે ને દુઃખ શલુ ફનળે.  

૬ -૧૫ માસ  
                         અ ઉંભય દયમ્માન પળળુને વાભાન્મ યીતે જાણી જગ્મા કે જાણી વ્મપક્ત પ્રત્મે 

ખૂફ ડય જન્ભી ળકે છે. અ એક પલકાવની પ્રરક્રમાનું વાભાન્મ રક્ષણ છે. અથી છ ભાવ થી નાની ઉંભયના 

કેટરાક વૂિનો અભાં ભદદરુ નરશ થામ. વાભાન્મ યીતે અ વભમ દયમ્માન ભાત્ર ફે યવીઓ (ઓયી 

ને એભ.એભ.અય.) દેલાની થળે. જભેાં વાભાન્મ યીતે ખૂફ ઓછા દુઃખાલો થતો શોમ છે ને તાલ પક્ત 

જૂજ રકસ્વાભાં અલે છે. અથી ભાતા પતા પ્રભાણભાં લધુ પનપિંત થઈ ળકે છે. ીડા શલી કયલા નીિે 

ભુજફ કયલુ...  

1. યવીકયણ શેરા ‘EMLA’ - રોકર એનેસ્થેટીક ક્રીભ રગાલી ળકામ છે. 

2. યવીકયણ લખતે ફાકનું ધ્માન ફીજ ેયશે તેલા તેના યભકડા વાથે રઈ જલા જોઈએ.  ખાવ કયીને 
શાથભાં રઈને ફાક યભતુ યશે તેલા યભક્ડા લધુ ઉમોગી ફની યશેળે.  

3. યવીકયણ દયમ્માન ફાક વાથે લાત-િીત કયતા યશો ને તેનુ ધ્માન ફીજ ેલાલા પ્રમત્ન કયો.   

4. ઈંજકે્ળન છી ફાકને તેડીને છાતી વયવુ િાંી રો ને પક્રપનક કે ડોક્ટયના રુભ થી ફાશય 
રઈ જલાથી ફાક તાત્કાપરક ળાંપત નુબલળે.  

૧૫-૨૪ માસ  

અ ઉંભયે ફાક પક્રપનક કે શોસ્ીટરની ઈંજકેળન વાથે જોડામેરી ીડા ફયોફય માદ  યાખી ળકે છે ને 
પયી લખત તેને ત્માં રઈ અલલુ એ ખૂફ ઘરુ કાભ ફની યશે છે.  લી અલી નાની લમે પળળુને વભજાલલુ 
કે શેરેથી ભાનપવક યીતે તૈમાય કયલુ ણ  ળક્મ નથી. અલા વભમે તેનુ ધ્માન ફીજી ફાફતોભાં દોયલીને 
જ ઈંજકેળન રગાલલુ ળક્મ છે. કેટરીક લસ્તુ જ ેકદાિ અને ભદદરુ થઈ ળકે છે. 

1. પળળુનું ધ્માન ફીજ ેરગાલલા તેને યવ ડે તેલી લસ્તુ ઓ જલેી કે તેનુ ભનગભતુ યભક્ડુ- િોકરેટ કે 
ભોફાઈર શાથભાં કડલા અી ળકામ છે.  
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2. યવીકયણ શેરા ‘EMLA’ - રોકર એનેસ્થેટીક ક્રીભ રગાલી ળકામ છે. 

3. યવીકયણ શેરાથી જ યડલા ભાંડતા પળળુ ભાટે ડોક્ટય શેરાથી તૈમાયી કયી  ઈંજકેળન તૈમાય યાખે 
ને તાત્કાપરક જ રગાલલાભાં અલે તો યવીકયણ શેરાનો તણાલ ને યડલાનું ઘટાડી ળકામ છે. 

 

બે વર્ષથી વધુ  

1. ફે લદ છી ના ફાકોને ઘણી વભજણ ળપક્ત શોમ છે. અથી અલા વભમે ઈંજકેળન  ભાટે રઈ 
જતી લખતે ળક્મ શોમ તો તેભને અગોતયી જાણ કયી ભાનપવક યીતે તૈમાય કયી  ળકામ છે. 

2. અલા ફાકોભાં યભત યભતભાં રિંગરીને ઈંજકે્ળન ભાયી તેથી યોગથી યક્ષણ થામ છે -તેલુ 

વભજાલી ળકામ છે. 

3. ભોટા બાગના ફાકોને પ્રોત્વાશન અી ને વભજાલી ળકામ છે.  

4. અલા ફાકોને પક્રપનકભાં ઘણી લાય વુતા-વુતા ઈંજકે્ળન અલાને ફદરે ફેવીને ભાતા કે 
પતાને બેટીને ફેવાડી ને ણ ઈંજકે્ળન અલાનું અમોજન કયી ળકામ છે જથેી ફાકનો 
ભાનપવક તણાલ ઘટે છે ને તેનો ઉમોગી વશકાય ઈંજકે્ળન ભાયલાનુ વય ને ઓછી 
ીડાદામી ફનાલે છે.  
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