ক্লিক্নক্যাল ফযার্ যাক্িস্টরযা অে্� দযযাগ্েযাি�� �যাস্্
দপশযাদযার হবয় থযাবকন, ওষু বধর ে্যাপযাবর ক্েবশষ�-এ
পক্রণে হবে এেং ক্কভযাবে ওষু ধগুবলযা কযাজ কবর দি
ে্যাপযাবর েযারযা েহু েছর ধবর প্রক্শ�ণ ক্নবয় থযাবকন।
তযারযা িরযািনর আপিযার িযাকথ কযাজ করকত পযাকরি, দজিযাকরল
প্র্যাকটিি টিকরর অংে নহিযাকে, এটযা নিনচিত করকত দয আপিযার
ওষু ধগুকলযা আপিযাকক ভযাকলযা হক় উঠকত এেং ভযাকলযা থযাককত
িযাহযায্ করকে।
একটি প্র্যাকটিি টিকর একজি ফযারযা্ নিস্ট থযাকযার অথ্ হক�
আপিযার প্রক়যাজিগুকলযার িরক় একজি দ�� দপেযােযার �যারযা
আপিযার নচনকৎিযা করযাকত পযারযা।
িকল ফযারযা্ নিস্টই দজিযাকরল ফযাররযানিউটিক্যাল কযাউন�ল
(General Pharmaceutical Council)-এর অধীকি
নিেন�ত।

আরও অক্ধক েথ্ এেং দকি স্টযাক্ডজ-এর জন্, দয়যা কবর
ক্ভক্জট করুন এনএইচএি ইংল্যা�
www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot
এেং রয়্যাল ফযাররযাক্িউিটক্যাল দিযািযাইিট
www.rpharms.com/our-campaigns/
pharmacists-and-gp-surgeries

প্রেৎত েনেগুকলযা ি্যাকটলযাইট নপকচযারি (Satellite Pictures) এেং
ে্যা ও� �ু ল িযাজ্যানর, ন�স্টল (The OId School Surgery, Bristol)-এর দিৗজকি্ পযাও়যা।

একজন
ক্লিক্নক্যাল
ফযার্ যাক্িস্ট ক্ক
কবরন?
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কখন আমি একজন ক্লিনিক্যাল
ফার্ মাসিস্টকে দেখব�ো?
আপনি একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টকে তখনই দেখবেন যখন
আপনার ওষু ধগুল�োর ব্যাপারে আপনার বিশেষজ্ঞ পরামর্শের
প্রয়োজন হয়।
যদি আপনার অসু স্থতার জন্য পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে
সাধারণত প্রথমে আপনাকে একজন জিপিকে দেখাতে হবে, তিনি
তারপর হয়ত�োবা আপনাকে একজন প্র্যাকটিস নার্স বা ক্লিনিক্যাল
ফার্মাসিস্ট-এর কাছে রেফার করতে পারেন।

আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট
আপনার ওষু ধগুল�োর পর্ যাল�োচনা করা
যদি আপনি অনেক দীর্ঘ সময় ধরে ওষু ধ নিতে থাকেন,
সেক্ষেত্রে আপনাকে বছরে অন্তত একবার পর্যাল�োচনার জন্য
দেখাতে হবে।

একজন ক্লিনিক্যাল ফার্ মাসিস্ট কীভাবে সাহায্য করতে পারেন
নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দেয়া হল:

ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট আপনার সকল ওষু ধগুল�োর পর্যাল�োচনা
করতে পারেন, কীভাবে এগুল�ো আপনার জন্য কাজ করছে সে
ব্যাপারে আল�োচনা করতে পারেন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে
পারেন, যেমন আপনার রক্তচাপ পরীক্ষা করা। আপনার রক্ত বা
অন্যান্য পরীক্ষা করার জন্য তারা ব্যবস্থা করতে পারেন।

দীর্ঘ স্থায়ী অসু স্থতা

হাসপাতালে থাকার পরে

যদি আপনার ক�োন একটি অসু স্থতা যেমন হাঁপানি, টাইপ 2
ডায়াবেটিস, বাত বা উচ্চ রক্তচাপ থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল
ফার্মাসিস্ট যে ওষু ধগুল�ো আপনি গ্রহণ করছেন সেগুল�ো আপনার
জন্য সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সেগুল�ো
নিয়ে আপনার সাথে আল�োচনা করতে পারেন। আপনার অসু স্থতার
নিরাময় করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য আপনার লাইফস্টাইলের
পরিবর্তন করতে তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

যদি হাসপাতালে থাকাকালীন সময়ে আপনার ওষু ধগুল�োকে
পরিবর্তন করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট এই
পরিবর্তনগুল�োকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারেন এবং
এই ওষু ধগুল�ো থেকে যেন সর্বোচ্চ উপকার পান সেটা নিশ্চিত
করবেন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্মু খীন হওয়া
যদি আপনি আপনার ওষু ধগুল�ো গ্রহণের ফলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার
সম্মু খীন হন, সেক্ষেত্রে আপনি ও ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট এই ব্যাপারে
আল�োচনা করতে পারেন এবং একটি সমাধান খুঁ জে বের করার জন্য
একসাথে কাজ করতে পারেন, যেমন ওষু ধ বা ড�োজ-এর পরিবর্তন
করা।
যদি আপনি একসাথে অনেকগুল�ো ওষু ধ নিতে থাকেন, সেক্ষেত্রে
ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট এই ওষু ধগুল�ো একসাথে ভালভাবে কাজ
করছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে সাহায্য করতে পারেন।

সাধারণ অসু স্থতাসমূহ
যদি আপনি ক�োন সাধারণ অসু স্থতায় ভুগতে থাকেন যেমন
ঠাণ্ডা, হে ফিভার, ডায়রিয়া বা চ�োখের সংক্রমণ, সেক্ষেত্রে
আপনি আপনার জিপি-এর পরিবর্তে একজন ক্লিনিক্যাল
ফার্মাসিস্টকে দেখাতে পারেন। ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট হয়ত�োবা
আপনার অসু স্থতার চিকিৎসা করার জন্য ওষু ধ প্রেসক্রাইব করতে
সক্ষম হবেন। প্রয়�োজনে সবসময়ই আপনাকে একজন জিপি-এর
কাছে রেফার করা হবে।

যেভাবে আপনি একজন জিপি বা প্র্যাকটিস নার্সকে দেখান,
সেভাবে আপনি একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টকে একটি স্বতন্ত্র
আল�োচনা রুমে দেখাবেন।
একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্টকে দেখাবার অর্থ এই নয় যে
একজন ডাক্তারের সাথে আপনার ক�োন অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকলে
সেটা বদলে যাবে। আপনার প্রয়�োজন হলে তখনও আপনি
আপনার জিপিকে দেখাতে সক্ষম হবেন।
একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট আপনাকে আপনার ওষু ধগুল�ো
দেবেন না। আপনার উচিত আপনার ওষু ধগুল�ো একটি কমিউনিটি
ফার্মেসি বা বিতরণ করার (ডিসপেনসিং) ডাক্তারের কাছ থেকে
নেয়া সাধারণত যেভাবে নিয়ে থাকেন।
যদি আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল বা রিসিডিউল করতে হয়
তবে দয়া করে সার্জারিকে জানাবেন।

