ક્લિનિકલિ ફારનિસ્ટટો
્મ
ઊચ્ચ લિાયકાતટો પ્ાપત
આરટોગય વયવિાનયકટો હટોય છે જેરણે દવાઓ
ે
ે રીતે કાર કરે છે તે નવષયરાં
તરજ
તે કવી
ુ તાલિીર
નિષણાત બિવા રા્ટે ઘણાં વષષો સધી
ે હટોય છ.ે
લિીધલિી
ે
જનરલ પ્રેક્ટીસ ્ટીમના ભાગ તરટીક,ે તઓ
સીધા જ તમારટી સાથે મળટીને કામ કરટી શકે છરે ,
જેથી તમારટી દવાઓ તમને સાજાં થવામા ં અને
ે
ં ુ
ં મદદ કરે છરે તની
ે ખાતરટી કરટી
તદરસત
રહવામા
શકાય.
્મ
પ્રેક્ટીસ ્ટીમમા ં કકલનનકલ ફામનસસ્
હોવાને
કારણે તમારટી જરૂરતો મા્ે સવવોત્તમ
વયવસાનયકો દ્ારા તમારો ઈલાજ કરટી શકાય છરે .
ર્મા યૂ
્મ
તમામ ફામનસસ્
જનરલ ફામાસ્ટ્કલ
ે હોય છરે .
કાઉન્સલ સાથે નોંધાયલા

ે અભયાિટો રા્ટે
વધ ુ રાહહતી અિે વયક્તગત કિ
્લે
કપા
ૃ કરીિે અહીં એિ.એ્ચ.એિ. ઈંગલિન્ડિી
ુ
મલિાકાત
લિટો
www.england.nhs.uk/commissioning/
primary-care-comm/gp-action-plan/
cp-gp-pilot
્મ યૂ
અિે રટોયલિ ફારસ્હ્ટકલિ
િટોિાઈ્ટીિી અહીં
www.rpharms.com/our-campaigns/
pharmacists-and-gp-surgeries

કૂ સર્જરટી,
ફો્ા સરે્ેલાઈ્ નિક્ચસ્મ અને ધ ઓલ્ડ સ્લ
ૂ િા્ડવામા ં આવલ
બ્રિસ્લ દ્ારા પરા
ે છરે .

ક્લિનિકલિ
્મ
ફારનિસ્ટ
એ્ટલિે શ?ંુ
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Gujarati

ે
્મ
હંુ ક્લિનિકલિ ફારનિસ્ટિ
ક્ારે રળીશ?
તમને તમારટી દવાઓ નવશે જયારે નનષણાતની
સલાહની જરૂર િ્ડશે તયારે તમે કકલનનકલ
્મ
ે મળશો.
ફામનસસ્ન
જો તમારટી બીમારટીન ુ ં નનદાન કરવાની જરૂર હોય,
ે ં જીિીને મળશો, જેઓ
તો તમે સામા્ય રટીતે િહલા
તે િછટી તમને પ્રેક્ટીસ નસ્મ અથવા કકલનનકલ
્મ
ફામનસસ્
િાસે જવા મા્ે રટીફર કરશ.ે
ે રીતે રદદ કરી શકે
્મ
ક્લિનિકલિ ફારનિિસ્ટ
કવી
ે ં ક્ટલિાક
ે ં છઃે
ે
ં ઉદાહરણટો િી્ચે આપલિા
તિા
ં િરયિી બીરારીઓ
લિાબા
જો તમને એસથમા (દમ), ્ાઈિ 2 ્ડાયાબી્ટીસ
ર્થ
(સાકરની બીમારટી), આથરાઈટ્સ
(વા) અથવા હાઈ
બલ્ડ પ્રેશર (લોહટીન ુ ં ઊંચ ું દબાણ) જેવી બીમારટીઓ
હોય, તો તમે જે દવાઓ લઈ રહા ાં હશો તે તમારા
્મ
મા્ે કામ કરટી રહટી છરે તે અંગરે કકલનનકલ ફામનસસ્
તમારટી સાથે ્ચ્ચાચર્ચા કરટીને ખાતરટી કરશ.ે તમારટી
ં
ં તમારટી મદદ કરવા મા્ે
બીમારટી સભાળવામા
ે
ે તમારટી જીવનશૈલીમા ં ફરફારો
તઓ
કરવામા ં િણ
મદદ કરટી શકે છરે .
ુ
આ્ડઅિરટોિટો અનભવ
થવટો
જો તમને તમારટી દવાઓની આ્ડઅસરો થઈ રહટી
્મ
હોય, તો તમે અને કકલનનકલ ફામનસસ્
આ બાબતે
ે લાવવા સાથે
ે ઉકલ
્ચ્ચાચર્ચા કરટી શકો છો અને તનો
મળટીને કામ કરટી શકો છો, જેમ કે તમારટી દવાઓ
ે ુ ં પ્માણ બદલવ.ું
અથવા તન
ુ જદટી
ુ દવાઓ લતા
ે જદટી
ે ં હો, તો તે
જો તમે અનક
બધી દવાઓ સાથે મળટીને સારટી રટીતે કામ કરટી રહટી
્મ
હોવાની ખાતરટી કરવામા ં કકલનનકલ ફામનસસ્
મદદ
કરટી શકે છરે .

ે
તરારી અપટોઈન્ટરન્ટ
ે
તરારી દવાઓ ઉપર ફરનવ્ચારણા
કરવી
ં સમયથી દવાઓ લઈ રહા ાં હો,
જો તમે લાબા
્ષ ં એકવાર દવાઓ
તો ઓછામા ં ઓછા વરમા
ે
ઉિર ફરનવ્ચારણા
મા્ે તમને જોવામા ં આવવા ં
જોઈએ.
કકલનનકલ ફામનસસ્
્મ
તમારટી બધી જ દવાઓ
ે
ઉિર ફટરવ્ચારણા
કરટી શકે છરે , તમારા મા્ે તે
ે રટીતે કામ કરટી રહટી છરે તની
ે ્ચ્ચાચર્ચા કરટી શકે છરે
કવી
ુ
અને તમારં બલ્ડ પ્રેશર માિવા જેવી આરોગય
ે
ે તમારા મા્ે બલ્ડ ્સ્
તિાસ કરટી શકે છરે . તઓ
ે કરાવવાની
(લોહટીની તિાસ) અથવા બીજ ્સ્
ગોઠવણ િણ કરટી આિી શકે છરે .
હટોસપી્ટલિરાં રટોકાણ બાદ
તમે હોસિી્લમા ં હો તે દરમયાન જો તમારટી
દવાઓ બદલવામા ં આવી હોય, તો કકલનનકલ
ે
્મ
ફામનસસ્
આ ફરફારો
સમજવવામા ં મદદ કરટી
શકે છરે અને તમને તે દવાઓથી મહત્તમ ફાયદો
ે ખાતરટી કરટી શકે છરે .
મળટી રહે તની
િાધારણ બીરારીઓ
જો તમને શરદટી, હે ફટીવર, ઝા્ડા અથવા
ન્ફે
આંખના ઈ્ફકશન
જેવી સાધારણ બીમારટીઓ
થઈ હોય, તો તમે તમારા જીિીને બદલે
્મ
ે મળટી શકો છો. કકલનનકલ
કકલનનક ફામનસસ્ન
્મ
ફામનસસ્
તમારટી બીમારટીના ઈલાજ મા્ે
દવાઓ લખી આિી શકે એવ ું બન.ે જો જરૂર
ં ે ં જીિી િાસે રટીફર
જણાશે તો તમને હમશા
કરવામા ં આવશ.ે

તમે જયારે જીિી અથવા પ્રેક્ટીસ નસ્મને મળશો
ટે
તયારે જ તમે એક અંગત ક્સલ્શન
રૂમમા ં
કકલનનકલ ફામનસસ્ન
્મ
ે મળશો.
ફામનસસ્ન
્મ
ે મળવાને કારણે ્ડોક્ર સાથની
ે
તમારટી અિોઈ્્મરે્્ રદ કરવામા ં આવશે નટહ.
તમને જરૂર હશે તો તમે હજુ િણ તમારા જીિીને
મળટી શકશો.
્મ
કકલનનકલ ફામનસસ્
તમને તમારટી દવાઓ નટહ
આિરે. તમારે તમારટી દવાઓ દવાની સામાજજક
ુ
યુ
દકાન
(કમ્નન્ટી
ફામ્મસી) િરથી અથવા
ે ાં જેમ જ
ે િહલાની
ટ્ડસિરે્સીંગ ્ડોક્ર િાસથી
ે જોઈએ.
લવી
તમારે તમારટી અિોઈ્્મરે્્ રદ કરવાની
ૃ
અથવા ફરટીથી ગોઠવવાની જરૂર હોય તો ્િા
ે જણ કરો.
કરટીને સર્જરટીને તની

