الصيادلة السريريون ھم أﺧصائيو رعاية صحية على
درجة عالية من التﺄھيل ،حيث حصلوا على تدريب لعدة
سنوات من أجل أن يصبحوا متﺧصصين في إعطاء األدوية
للمرضى ومعرفة فعاليتﮭا وتﺄثيرھا.
ويمكنهم العمل معك مباشرة كجزء من فريﻖ الممارسة
العامة وذلك للتأكد من أن األدوية التي تتناولها تساعدك على
التحسن واستعادة عافيتك.
أن يكون لديك صيدلي سريري في فريﻖ الممارسة العامة،
فهذا يعني أنك سوف تُعالج على يد أفضل األخصائيين
المهنيين الذي سوف يفي باحتياجاتك.

للحصول على مزي ٍد من المعلومات ودراسات الحالة،
يرجى زيارة  NHS Englandعلى الموقﻊ اإللكتروني:
www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot
والجمعية الملكية للصيدلة على الموقﻊ اإللكتروني:
www.rpharms.com/our-campaigns/
pharmaciﬆs-and-gp-surgeries

جميع الصيادلة مسجلون لدى المجلس العام للصيدلة.

ما معنى
صيدلي
سريري؟
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متى أحتاج إلى
صيدلي سريري؟
سوف تحتاج إلى رؤية صيدلي سريري عندما تكون في حاجة
إلى الحصول على استشارة متخصصة بشأن أدويتك.
إذا كانت حالتك تحتاج إلى تشخيص ،فإنك ستكون بحاجة
ًّ
أول إلى زيارة ممارس عام ،والذي سيقوم بدوره بإحالتك إلى
ممرضة ممارسة أو صيدلي سريري.
فيما يلي بعض األمثلة التي توضح كيف يمكن للصيدلي
السريري تقديم المساعدة:

موعدك
استعراض أدويتك
إذا كنت تتناول أدوية على المدى الطويل ،ينبغي عليك
إجراء مراجعة مرة واحدة على األقل سنويًّا.
يمكن للصيدلي السريري استعراض أدويتك ،ومناقشة
فعاليتها بالنسبة لك مع إجراء فحوصات صحية مثل قياس
ضا إجراء الترتيبات الالزمة لك
ضغط الدم ،كما يمكنه أي ً
من أجل إجراء فحص الدم أو أية فحوصات أخرى.

الحاالت المرضية طويلة المدى

ما بعد اإلقامة بالمستشفى

إذا كنت تعاني من حالة مرضية مثل الربو ،أو النوع الثاني من
السكري ،أو التهاب المفاصل ،أو ارتفاع ضغط الدم ،فإنه يمكن
للصيدلي السريري مناقشتك بشأن األدوية التي تتعاطاها من
أجل التأكد من فعاليتها وتأثيرها .كما يمكنه تقديم يد العون لك
ضا في إجراء تغييرات على نمط حياتك من أجل مساعدتك
أي ً
على إدارة حالتك المرضية.

في حالة تغيير أدويتك أثناء وجودك بالمستشفى ،يمكن
للصيدلي السريري مساعدتك في توضيح هذه التغييرات
والتأكد من حصولك على أقصى فائدة من هذه األدوية.

التعرض آلثار جانبية
إذا كنت تعاني من آثار جانبية نتيجة تعاطي األدوية ،يمكنك
مناقشة هذا األمر مع الصيدلي السريري والعمل معًا من أجل
التوصل إلى حل مثل تغيير األدوية أو الجرعة التي تتناولها.
إذا كنت تتناول عددًا من األدوية المختلفة ،يمكن للصيدلي
السريري مساعدتك في التأكد من عمل هذه األدوية معًا بشكل
فعال.

األمراض الشائعة
إذا كنت تعاني من مرض شائع مثل البرد ،أو التهاب
األنف التحسسي ،أو اإلسهال أو التهاب العين ،يمكنك
رؤية الصيدلي السريري ً
بدل من الممارس العام؛ حيث
يمكن للصيدلي السريري وصف األدوية التي تعالج حالتك.
وسوف تتم إحالتك إلى ممارس عام عند الضرورة.

عند رؤيتك لممارس عام أو ممرضة ممارسة ،سوف ترى
صيدلي سريري في غرفة استشارة خاصة.
وتجدر اإلشارة إلى أن رؤيتك للصيدلي ال تحل محل تحديد
موع ٍد مع الطبيب ،حيث ال يزال بإمكانك رؤية الممارس
العام إذا كنت تحتاج إلى ذلك.
ولن يقوم الصيدلي السريري بإعطائك أدويتك ،حيث ينبغي
عليك الحصول على أدويتك من صيدلية مجتمعية أو طبيب
مختص بصرف األدوية بالطريقة المعتادة.
يرجى منك إخطار الجراح إذا كنت ترغب في إلغاء موعدك
أو تحديد موع ٍد آخر.

