ক্লিক্নক্যাল ফযারযাক্িস্টেযা
্
অত্ন্ত য�যাগ্তযািম্পন্ন স্যাস্্
যেশযাদযাে হরে থযারকন, ওষরেে
ু
ব্যােযারে ক্বরশষজ্ঞ-এ
েক্েণত হরত এবং ক্কভযারব ওষেগুরলযা
ু
কযাজ করে যি
ব্যােযারে তযােযা বহু বছে েরে প্রক্শক্ষণ ক্নরে থযারকন।
তারা সরাসরর আপনার সাথে কাজ করথত পাথরন, জজনাথরল
প্র্াকটিস টিথের অংশ রিসাথে, এটা রনরচিত করথত জে আপনার
ওষধগুথলা
ু
আপনাথক ভাথলা িথে উঠথত এেং ভাথলা োকথত
সািাের্ করথে।
একটি প্র্াকটিস টিথে একজন ফাোরসস্ট
্
োকার অের্থ িথছে
আপনার প্থোজনগুথলার সেথে একজন জরেষ্ঠ জপশাদার দ্ারা
আপনার রিরকৎসা করাথত পারা।
্
সকল ফাোরসস্টই
জজনাথরল ফারোরসউটিকর্াল কাউরসিল
(General Pharmaceutical Council)-এর অধীথন
রনেরধিত।

আেও অক্েক তথ্ এবং যকি স্টযাক্িজ-এে জন্, দেযা করে
ক্ভক্জট করুন এনএইচএি ইংল্যান্ড
www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot
এবং েে্যাল ফযােরযাক্িউটিক্যাল যিযািযাইটি
www.rpharms.com/our-campaigns/
pharmacists-and-gp-surgeries

প্দত্ত েরেগুথলা সর্াথটলাইট রপকিারস (Satellite Pictures) এেং
কু সাজারর,
দর্া ওল্ড স্ল
্
ররিস্টল (The OId School Surgery, Bristol)-এর জসৌজথনর্ পাওো।

একজন
ক্লিক্নক্যাল
ফযারযাক্িস্ট
্
ক্ক
করেন?
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কখন আক্র একজন ক্লিক্নক্যাল
ফযারযাক্িস্টরক
্
যদখরবযা?
আপরন একজন রলিরনকর্াল ফাোরসস্টথক
্
তখনই জদখথেন েখন
আপনার ওষধগুথলার
ু
ের্াপাথর আপনার রেথশষজ্ঞ পরােথশরমর্শে
প্থোজন িে।
ু
েরদ আপনার অসস্থতার
জনর্ পরীক্া করার প্থোজন িে, জসথক্থরে
সাধারণত প্েথে আপনাথক একজন রজরপথক জদখাথত িথে, রতরন
তারপর িেথতাো আপনাথক একজন প্র্াকটিস নাসর্স ো রলিরনকর্াল
্
ফাোরসস্ট-এর
কাথে জরফার করথত পাথরন।

আেনযাে অ্যােরেন্টররন্ট
ু
্
আেনযাে ওষেগুরলযাে
ে�যারলযাচনযা
কেযা
েরদ আপরন অথনক দীর্ঘ সেে ধথর ওষু ধ রনথত োথকন,
্
জসথক্থরে আপনাথক েেথর অন্তত একোর পোথলািনার
জনর্
জদখাথত িথে।

্
একজন ক্লিক্নক্যাল ফযারযাক্িস্ট
কীভযারব িযাহযা�্ কেরত েযারেন
ক্নরনে তযাে ক্কছু উদযাহেণ যদেযা হল:

্
ু
্
রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
আপনার সকল ওষধগুথলার
পোথলািনা
করথত পাথরন, কীভাথে এগুথলা আপনার জনর্ কাজ করথে জস
ের্াপাথর আথলািনা করথত পাথরন এেং স্াস্থর্ পরীক্া করথত
পাথরন, জেেন আপনার রক্তিাপ পরীক্া করা। আপনার রক্ত ো
অনর্ানর্ পরীক্া করার জনর্ তারা ের্েস্থা করথত পাথরন।

্ঘ
ু
দীরস্যােী
অিস্তযা

হযািেযাতযারল থযাকযাে েরে

ু
ঁ
েরদ আপনার জকান একটি অসস্থতা
জেেন িাপারন,
টাইপ 2
ডাোথেটিস, োত ো উচ্চ রক্তিাপ জেথক োথক, জসথক্থরে রলিরনকর্াল
্
ু
ফাোরসস্ট
জে ওষধগুথলা
আপরন গ্রিণ করথেন জসগুথলা আপনার
জনর্ সঠিক ভাথে কাজ করথে রকনা তা রনরচিত করার জনর্ জসগুথলা
ু
রনথে আপনার সাথে আথলািনা করথত পাথরন। আপনার অসস্থতার
রনরােে করথত আপনাথক সািাের্ করার জনর্ আপনার লাইফস্টাইথলর
িবর্ত করথত তারা আপনাথক সািাের্ করথত পাথরন।
পররেতন

ু
েরদ িাসপাতাথল োকাকালীন সেথে আপনার ওষধগুথলাথক
িবর্ত করা িথে োথক, জসথক্থরে রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
্
পররেতন
এই
িবর্ত
পররেতনগুথলাথক
ের্াখর্া করথত সািাের্ করথত পাথরন এেং
ু
র্বো উপকার পান জসটা রনরচিত
এই ওষধগুথলা
জেথক জেন সথোচ্চ
করথেন।

মু
েযার্শ্ব প্রক্তক্রিেযাে িম্খীন
হওেযা
ু
েরদ আপরন আপনার ওষধগুথলা
গ্রিথণর ফথল পার্শ্ব প্রতররিোর
মু িন, জসথক্থরে আপরন ও রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
্
সম্খীন
এই ের্াপাথর
আথলািনা করথত পাথরন এেং একটি সোধান খুঁ থজ জের করার জনর্
িবর্ত
একসাথে কাজ করথত পাথরন, জেেন ওষু ধ ো জডাজ-এর পররেতন
করা।
েরদ আপরন একসাথে অথনকগুথলা ওষু ধ রনথত োথকন, জসথক্থরে
্
ু
রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
এই ওষধগুথলা
একসাথে ভালভাথে কাজ
করথে রকনা জস ের্াপাথর রনরচিত িথত সািাের্ করথত পাথরন।

ু
ূ
িযােযােণ অিস্তযািরহ
ু
ু
েরদ আপরন জকান সাধারণ অসস্থতাে
ভগথত
োথকন জেেন
ঠাণ্া, জি রফভার, ডােররো ো জিাথখর সংরিেণ, জসথক্থরে
আপরন আপনার রজরপ-এর পররেথতিবর্তে একজন রলিরনকর্াল
্
্
ফাোরসস্টথক
জদখাথত পাথরন। রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
িেথতাো
ু
আপনার অসস্থতার
রিরকৎসা করার জনর্ ওষু ধ জপ্সরিাইে করথত
সক্ে িথেন। প্থোজথন সেসেেই আপনাথক একজন রজরপ-এর
কাথে জরফার করা িথে।

জেভাথে আপরন একজন রজরপ ো প্র্াকটিস নাসথক
র্সকে জদখান,
জসভাথে আপরন একজন রলিরনকর্াল ফাোরসস্টথক
্
একটি স্তন্ত্র
আথলািনা রুথে জদখাথেন।
একজন রলিরনকর্াল ফাোরসস্টথক
্
জদখাোর অের্থ এই নে জে
একজন ডাক্তাথরর সাথে আপনার জকান অর্াপথেন্টথেন্ট োকথল
জসটা েদথল োথে। আপনার প্থোজন িথল তখনও আপরন
আপনার রজরপথক জদখাথত সক্ে িথেন।
্
ু
একজন রলিরনকর্াল ফাোরসস্ট
আপনাথক আপনার ওষধগুথলা
ু
জদথেন না। আপনার উরিত আপনার ওষধগুথলা
একটি করেউরনটি
র্মেসি ো রেতরণ করার (রডসথপনরসং) ডাক্তাথরর কাে জেথক
ফাথেরস
জনো সাধারণত জেভাথে রনথে োথকন।
েরদ আপনার অর্াপথেন্টথেন্ট োরতল ো রররসরডউল করথত িে
্
তথে দো কথর সাজাররথক
জানাথেন।

