
ક્લિનિકલિ 
ફાર્મનિસ્ટ 
એ્ટલેિ �ુ?ં

ક્લિનિકલિ ફાર્મનિસ્ટો ઊચ્ચ લિાયકાતો પ્રાપ્ત 
આરોગ્ય વ્યવિાનયકો હોય છે �રણે દવાઓ 
તેરજ તે કેવી રીતે કાર કરે છે તે નવષયરા ં
નિષ્ણાત બિવા રા્ેટ ઘણા ંવષ� �ધુી તાલિીર 
લિીધેલિી હોય છે. 

જનરલ પ્ે્્ટીસ ્ટીમના ભાગ તરીકે, તેઓ 
સીધા જ તમારી સાથ ેમળીને કામ કરી શકે છે, 
જેથી તમારી દવાઓ તમને સાજાં થવામા ંઅને 
તદુંરસત રહવેામા ંમદદ કરે છે તેની ખાતરી કરી 
શકા્.

પ્ે્્ટીસ ્ટીમમા ંક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ હોવાને 
કાર્ે તમારી જરૂરતો મા્ેટ સવ�ત્તમ 
વ્્વસાવ્કો દ્વારા તમારો ઈલાજ કરી શકા્ છે.

તમામ ફામ્મવસસ્ટ જનરલ ફામા્મસ્ટૂ્ટકલ 
કાઉ�નસલ સાથ ેન�ધા્ેલા હો્ છે. 

વ� ુરા�હતી અિે વ્ય�્તગત કેિ અભ્યાિો રા્ેટ 
�પૃા કરીિે અહ� એિ.એચ.એિ. �ગ્લેિનડિી 
�લુિાકાત લિો

www.england.nhs.uk/commissioning/ 
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot

અિે રોયલિ ફાર્મસ��ૂ્ટકલિ િોિાઈ્ટીિી અહ�

www.rpharms.com/our-campaigns/ 
pharmacists-and-gp-surgeries

ફો્ટા સે્ેટલાઈ્ટ વપ્ચસ્મ અને ધ ઓલડ સકલૂ સર્જરી, 
�બ્રસ્ટલ દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવલે છે.
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Gujarati



તમને તમારી દવાઓ વવશે જ્ારે વનષ્ાતની 
સલાહની જરૂર પડશે ત્ારે તમે ક્લવનકલ 
ફામ્મવસસ્ટને મળશો.

જો તમારી બીમારીનુ ંવનદાન કરવાની જરૂર હો્, 
તો તમે સામાન્ રીતે પહલેા ંજીપીને મળશો, જેઓ 
તે પછી તમને પ્ે્્ટીસ નસ્મ અથવા ક્લવનકલ 
ફામ્મવસસ્ટ પાસે જવા મા્ેટ રીફર કરશ.ે

ક્લિનિકલિ ફાર્મનિિસ્ટ કેવી રીતે રદદ કરી શકે 
તેિા ંકે્ટલિાકં ઉદાહરણો િીચે આપેલિા ંછેઃ

લિાબંા િરયિી બીરારીઓ

જો તમને એસથમા (દમ), ્ટાઈપ 2 ડા્ાબી્ટીસ 
(સાકરની બીમારી), આથ્મરાઈટ્ટસ (વા) અથવા હાઈ 
બલડ પ્ેશર (લોહીનુ ંઊંચુ ંદબા્) જેવી બીમારીઓ 
હો્, તો તમે જે દવાઓ લઈ રહા ંહશો તે તમારા 
મા્ેટ કામ કરી રહી છે તે અંગે ક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ 
તમારી સાથ ેચચા્મ કરીને ખાતરી કરશ.ે તમારી 
બીમારી સભંાળવામા ંતમારી મદદ કરવા મા્ેટ 
તેઓ તમારી જીવનશલૈીમા ંફેરફારો કરવામા ંપ્ 
મદદ કરી શકે છે.

આડઅિરોિો અનભુવ થવો

જો તમને તમારી દવાઓની આડઅસરો થઈ રહી 
હો્, તો તમે અને ક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ આ બાબતે 
ચચા્મ કરી શકો છો અને તેનો ઉકેલ લાવવા સાથ ે
મળીને કામ કરી શકો છો, જેમ કે તમારી દવાઓ 
અથવા તેનુ ંપ્મા્ બદલવુ.ં

જો તમે અનેક જુદી જુદી દવાઓ લેતા ંહો, તો તે 
બધી દવાઓ સાથ ેમળીને સારી રીતે કામ કરી રહી 
હોવાની ખાતરી કરવામા ંક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ મદદ 
કરી શકે છે.

તરારી દવાઓ ઉપર ફેરનવચારણા કરવી

જો તમે લાબંા સમ્થી દવાઓ લઈ રહા ંહો, 
તો ઓછામા ંઓછા વર્મમા ંએકવાર દવાઓ 
ઉપર ફેરવવચાર્ા મા્ેટ તમને જોવામા ંઆવવા ં
જોઈએ.

ક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ તમારી બધી જ દવાઓ 
ઉપર ફેટરવચાર્ા કરી શકે છે, તમારા મા્ેટ તે 
કેવી રીતે કામ કરી રહી છે તેની ચચા્મ કરી શકે છે 
અને તમારંુ બલડ પ્ેશર માપવા જેવી આરોગ્ 
તપાસ કરી શકે છે. તેઓ તમારા મા્ેટ બલડ ્ેટસ્ટ 
(લોહીની તપાસ) અથવા બીજા ્ેટસ્ટ કરાવવાની 
ગોઠવ્ પ્ કરી આપી શકે છે.

હોસપી્ટલિરા ંરોકાણ બાદ

તમે હોસપી્ટલમા ંહો તે દરમ્ાન જો તમારી 
દવાઓ બદલવામા ંઆવી હો્, તો ક્લવનકલ 
ફામ્મવસસ્ટ આ ફેરફારો સમજાવવામા ંમદદ કરી 
શકે છે અને તમને તે દવાઓથી મહત્તમ ફા્દો 
મળી રહ ેતેની ખાતરી કરી શકે છે.

િાધારણ બીરારીઓ

જો તમને શરદી, હ ેફીવર, ઝાડા અથવા 
આંખના ઈનફે્શન જેવી સાધાર્ બીમારીઓ 
થઈ હો્, તો તમે તમારા જીપીને બદલ ે
ક્લવનક ફામ્મવસસ્ટને મળી શકો છો. ક્લવનકલ 
ફામ્મવસસ્ટ તમારી બીમારીના ઈલાજ મા્ેટ 
દવાઓ લખી આપી શકે એવુ ંબને. જો જરૂર 
જ્ાશે તો તમને હમંેશા ંજીપી પાસે રીફર 
કરવામા ંઆવશ.ે

તમે જ્ારે જીપી અથવા પ્ે્્ટીસ નસ્મને મળશો 
ત્ારે જ તમે એક અંગત કનસલ્ેટશન રૂમમા ં
ક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટન ેમળશો.

ફામ્મવસસ્ટને મળવાને કાર્ે ડો્્ટર સાથનેી 
તમારી અપોઈન્ટમેન્ટ રદ કરવામા ંઆવશ ેનટહ. 
તમને જરૂર હશે તો તમે હજુ પ્ તમારા જીપીને 
મળી શકશો.

ક્લવનકલ ફામ્મવસસ્ટ તમને તમારી દવાઓ નટહ 
આપે. તમારે તમારી દવાઓ દવાની સામાજજક 
દુકાન (કમ્વુન્ટી ફામ્મસી) પરથી અથવા 
ટડસપેનસીંગ ડો્્ટર પાસેથી પહલેાનંી જેમ જ 
લેવી જોઈએ.

તમારે તમારી અપોઈન્ટમેન્ટ રદ કરવાની 
અથવા ફરીથી ગોઠવવાની જરૂર હો્ તો કૃપા 
કરીને સર્જરીને તેની જા્ કરો.

હું ક્લિનિકલિ ફાર્મનિસ્ટિે  
ક્ારે રળીશ? તરારી અપોઈન્ટરેન્ટ 


