
একজন 
ক্লিক্নক্যাল
ফযার্যাক্িস্ট ক্ক 
কবরন?

ক্লিক্নক্যাল ফযার্যাক্িস্টরযা অে্� দযযাগ্েযাি�� �যাস্্ 
দপশযাদযার হবয় থযাবকন, ওষুবধর ে্যাপযাবর ক্েবশষ�-এ 
পক্রণে হবে এেং ক্কভযাবে ওষুধগুবলযা 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 
ওষুধগুকলযা আপিযাকক ভযাকলযা হক় উঠকত এেং ভযাকলযা থযাককত 
িযাহযায্ করকে।

একটি প্র্যাকটিি টিকর একজি ফযারয্ানিস্ট থযাকযার অথ ্হক� 
আপিযার প্রক়যাজিগুকলযার িরক় একজি দ�� দপেযােযার �যারযা 
আপিযার নচনকৎিযা করযাকত পযারযা।

িকল ফযারয্ানিস্টই দজিযাকরল ফযাররযানিউটিক্যাল কযাউন�ল 
(General Pharmaceutical Council)-এর অধীকি 
নিেন�ত। 

আরও অক্ধক েথ্ এেং দকি স্টযাক্ডজ-এর জন্, দয়যা কবর 
ক্ভক্জট করু�ন 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।
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আপনি একজি নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্টকক তখিই দেখকেি যখি 
আপিযার ওষুধগুকলযার ে্যাপযাকর আপিযার নেকেষজ্ঞ পরযারকে্র 
প্রক়যাজি হ়।

যনে আপিযার অিুস্থতযার জি্ পরীক্যা করযার প্রক়যাজি হ়, দিকক্করে 
িযাধযারণত প্রথকর আপিযাকক একজি নজনপকক দেখযাকত হকে, নতনি 
তযারপর হ়কতযােযা আপিযাকক একজি প্র্যাকটিি িযাি্ েযা নলিনিক্যাল 
ফযারয্ানিস্ট-এর কযাকে দরফযার করকত পযাকরি।

একজন ক্লিক্নক্যাল ফযার্যাক্িস্ট কীভযাবে িযাহযায্ করবে পযাবরন 
ক্নবনে েযার ক্কছু উদযাহরণ দদয়যা হল:

দীর্স্যায়ী অিুস্েযা

যনে আপিযার দকযাি একটি অিুস্থতযা দযরি হযঁাপযানি, টযাইপ 2 
ডযা়যাকেটিি, েযাত েযা উচ্চ রক্তচযাপ দথকক থযাকক, দিকক্করে নলিনিক্যাল 
ফযারয্ানিস্ট দয ওষুধগুকলযা আপনি গ্রহণ করকেি দিগুকলযা আপিযার 
জি্ িঠিক ভযাকে কযাজ করকে নকিযা তযা নিনচিত করযার জি্ দিগুকলযা 
নিক় আপিযার িযাকথ আকলযাচিযা করকত পযাকরি। আপিযার অিুস্থতযার 
নিরযার় করকত আপিযাকক িযাহযায্ করযার জি্ আপিযার লযাইফস্টযাইকলর 
পনরেত্ি করকত তযারযা আপিযাকক িযাহযায্ করকত পযাকরি।

পযার্্ প্রক্েক্রিয়যার িমু্খীন হওয়যা

যনে আপনি আপিযার ওষুধগুকলযা গ্রহকণর ফকল পযার্্ প্রনতনরি়যার 
িমু্খীি হি, দিকক্করে আপনি ও নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট এই ে্যাপযাকর 
আকলযাচিযা করকত পযাকরি এেং একটি িরযাধযাি খঁুকজ দের করযার জি্ 
একিযাকথ কযাজ করকত পযাকরি, দযরি ওষুধ েযা দডযাজ-এর পনরেত্ি 
করযা।

যনে আপনি একিযাকথ অকিকগুকলযা ওষুধ নিকত থযাককি, দিকক্করে 
নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট এই ওষুধগুকলযা একিযাকথ ভযালভযাকে কযাজ 
করকে নকিযা দি ে্যাপযাকর নিনচিত হকত িযাহযায্ করকত পযাকরি।

আপনযার ওষুধগুবলযার পয্যাবলযাচনযা করযা

যনে আপনি অকিক েীর্ ির় ধকর ওষুধ নিকত থযাককি, 
দিকক্করে আপিযাকক েেকর অন্তত একেযার পয্যাকলযাচিযার জি্ 
দেখযাকত হকে।

নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট আপিযার িকল ওষুধগুকলযার পয্যাকলযাচিযা 
করকত পযাকরি, কীভযাকে এগুকলযা আপিযার জি্ কযাজ করকে দি 
ে্যাপযাকর আকলযাচিযা করকত পযাকরি এেং স্যাস্থ্ পরীক্যা করকত 
পযাকরি, দযরি আপিযার রক্তচযাপ পরীক্যা করযা। আপিযার রক্ত েযা 
অি্যাি্ পরীক্যা করযার জি্ তযারযা ে্েস্থযা করকত পযাকরি।

হযািপযােযাবল থযাকযার পবর

যনে হযািপযাতযাকল থযাকযাকযালীি িরক় আপিযার ওষুধগুকলযাকক 
পনরেত্ি করযা হক় থযাকক, দিকক্করে নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট এই 
পনরেত্িগুকলযাকক ে্যাখ্যা করকত িযাহযায্ করকত পযাকরি এেং 
এই ওষুধগুকলযা দথকক দযি িকে্যাচ্চ উপকযার পযাি দিটযা নিনচিত 
করকেি।

িযাধযারণ অিুস্েযািরূহ

যনে আপনি দকযাি িযাধযারণ অিুস্থতযা় ভুগকত থযাককি দযরি 
ঠযাণ্যা, দহ নফভযার, ডযা়নর়যা েযা দচযাকখর িংরিরণ, দিকক্করে 
আপনি আপিযার নজনপ-এর পনরেকত্ একজি নলিনিক্যাল 
ফযারয্ানিস্টকক দেখযাকত পযাকরি। নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট হ়কতযােযা 
আপিযার অিুস্থতযার নচনকৎিযা করযার জি্ ওষুধ দপ্রিরিযাইে করকত 
িক্র হকেি। প্রক়যাজকি িেির়ই আপিযাকক একজি নজনপ-এর 
কযাকে দরফযার করযা হকে।

দযভযাকে আপনি একজি নজনপ েযা প্র্যাকটিি িযাি্কক দেখযাি, 
দিভযাকে আপনি একজি নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্টকক একটি স্তন্ত্র 
আকলযাচিযা রুকর দেখযাকেি।

একজি নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্টকক দেখযােযার অথ ্এই ি় দয 
একজি ডযাক্তযাকরর িযাকথ আপিযার দকযাি অ্যাপক়ন্টকরন্ট থযাককল 
দিটযা েেকল যযাকে। আপিযার প্রক়যাজি হকল তখিও আপনি 
আপিযার নজনপকক দেখযাকত িক্র হকেি।

একজি নলিনিক্যাল ফযারয্ানিস্ট আপিযাকক আপিযার ওষুধগুকলযা 
দেকেি িযা। আপিযার উনচত আপিযার ওষুধগুকলযা একটি কনরউনিটি 
ফযাকরন্ি েযা নেতরণ করযার (নডিকপিনিং) ডযাক্তযাকরর কযাে দথকক 
দি়যা িযাধযারণত দযভযাকে নিক় থযাককি।

যনে আপিযার অ্যাপক়ন্টকরন্ট েযানতল েযা নরনিনডউল করকত হ় 
তকে ে়যা ককর িযাজ্যানরকক জযািযাকেি।

কখন আক্র একজন ক্লিক্নক্যাল 
ফযার্যাক্িস্টবক দদখবেযা? আপনযার অ্যাপবয়ন্টবরন্ট 


