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NHS ওষুধগুলি: যত্ন ও পুনরববিকবচনা পলরকষবা
স্কটল্যাতডে, যারা েীর্-কালীন অ্স্ার জন্য ওেুধ রনন োতের আরও িাহায্য করতে 
িারাসজক অথ্াৎ কসরউসনটি ফার্াসিগুসলর (রযি্ ফার্াসি NHS ররেিসরিপশন এ্ং 
পসরতে্া রেওয়ায় চুসতি্দ্ধ) পসরতে্ায় পসর্ে্ন হতয় চতলতে। NHS ওেুধগুসল: 
স্কটল্যাতডে GP-র িাতথ সন্সধিে এ্ং রকয়ার রহাতর ্াি কতরন না এরন রয রকউ যত্ন ও 
পুনর্বিত্চনা পসরতে্া রপতে পাতর।

ফার্াসিস্টরা ওেুতধর স্েতয় স্তশেজ্ঞ এ্ং আপনার ওেুধ রথতক সকভাত্ রিরাটা 
পাওয়া যায় রি িম্পতক্ আপনার িাতথ কথা ্লত্। আপসন রয ওেুধ খাতছেন রি স্েতয় 
আপনার যসে রকানও েসুচিন্া ্া আশঙ্া থাতক ো সনতয় আপসন োতের িাতথ কথা 
্লতে পাতরন।

ওষুধগুলি েী: যত্ন ও পুনরববিকবচনা পলরকষবা?
এই পসরতে্ার সেনটি অংশ আতে।

• আপনার ওষুকধর পয্াকিাচনা েরলে
আপসন সকভাত্ আপনার ওেুধ খান ো ফার্াসিস্ট রেখত্ন। আপনার রকানও ওেুধ 
িংরিান্ িরি্যা থাকতল সেসন রি স্েতয় আপনার িাতথ কথা ্লত্ন এ্ং আপসন 
রয ওেুধ খাতছেন োতে যথািম্ভ্ উপকৃে হতে রকাতনা যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা 
িহায়ক হতে পাতর সকনা আপনার িাতথ সরতল রি স্েতয় সিদ্ধান্ রনত্ন। ্েতর 
অন্ে এক্ার ফার্াসিস্ট আপনার ওেুধ পুনর্বিচার করত্ন। 

• যত্ন থনওয়ার পলরেল্পনা
ফার্াসিস্ট আপনার িাতথ একটা যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা তেসর করত্ন। আপসন 
যাতে ওেুতধ যথািম্ভ্ উপকৃে হতে পাতরন রিইজন্য, স্তশে কতর যসে আপনার 
রকানও িরি্যা থাতক, রি স্েতয় আপনাতক িাহায্য করতে যা করণীয় োর 
পসরকল্পনা করতে এ্ং ররকর্ করতে এই পসরকল্পনা ফার্াসিস্টতক িাহায্য কতর। 
সেসন আপনাতক আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনার একটা কসপ সেতে পাতরন, এ্ং 
আপসন যসে রাসজ হন, রেতয়াজন হতল এ স্েতয় আপনার সচসকৎিক এর িতগে 
রযাগাতযাগ করতে পাতরন।

• ধারাবালহে থরেিলরিপশকন
আপসন আপনার সচসকৎিতকর কাে রথতক ধারা্াসহক ররেিসরিপশন রপতে িক্ষর 
হত্ন যাতে আপসন েীর্-কাতলর জন্য আপনার ওেুধ রপতে পাতরন, এখনকার রতো 
রেসেরাতি (্া েইু রাি) অর্ার না সেতয় ররেিসরিপশনটি পুনরা্ৃসতি করতে পাতরন।



ওেুতধর রয রকানও অংশ ্্য্হার করার জন্য আপনাতক ফার্াসিতে সন্ধিন করতে 
হত্: যত্ন ও পুনর্বিত্চনা পসরতে্া। 

সন্ধিভুসতি আপনাতক আপনার রেতয়াজনরে পরারশ্ এ্ং িরথ্ন রপতে িাহায্য করত্। 
িম্প্রোতয়র ফার্াসিস্টরা আপনার GP- র ররকর্ রেখতে পান না, িুেরাং এই পসরতে্ায় 
সন্ধিন করতল এর িাহাতয্য োরা আপনার ্্যসতিগে রেতয়াজন স্তশে এ্ং আপনার 
স্াতস্্যর জন্য যা গুরুত্বপূণ্ রিি্ ্ুঝতে পারত্ন।

আলর লেভাকব এই পলরকষবার জন্য লনবন্ধন েরব?
আপনাতক এরন একটি ফার্াসি র্তে সনতে হত্ রযখাতন আপসন ওেুধগুসল ্্য্হার 
করতে চান: যত্ন ও পুনর্বিত্চনা পসরতে্া। আপসন িাধারণে আপনার ওেুতধর জন্য রয 
ফার্াসিতে যান রিখাতন সন্ধিন করা ভাল, কারণ রিখানকার ফার্াসিস্ট আপনাতক 
সচনত্ন এ্ং আপসন রযি্ ওেুধ খান ো োর জানা থাকত্।

আপসন রয রকানও িরয় আপসন সন্ধিন করতে পাতরন – আপনার অ্যাপতয়ন্টতরন্ট 
সনতে হত্ না। আপসন যখন সন্ধিন করত্ন, আপনার নার, ঠিকানা ও জন্ম োসরখ 
িতরে কতয়কটা েথ্য আপনার ফার্াসিস্ট আপনার কাে রথতক রজতন সনতে পাতরন। 
আপনার একটা সন্ধিন ফর্ পূরণ কতর সেতে হত্। এই সন্ধিন ফর্ সনসচিে করত্ রয:

• আপসন পসরতে্ায় সন্ধিন করতে চান;

• আপসন স্কটল্যাতডের একটি GP-র িাতথ সন্সধিে এ্ং আপনার একটি েীর্তরয়ােী 
শে্ রতয়তে;

• আপসন আপনার ওেুধ িম্পতক্ সকেু েথ্য আপনার সচসকৎিক এ্ং ফার্াসিতস্টর 
ভাগ কতর রনওয়ার স্েতয় িম্মে; এ্ং

• আপসন ফতর্ রয েথ্য জাসনতয়তেন ো সনভ্ুল।

আপনাতক এ্ং আপনার ফার্াসিস্টতক এই ফতর্ স্াক্ষর করতে হত্। এই ফর্টি 
পসরতে্ার জন্য আপনার সন্তধির ররকর্। 



আপনার ওষুকধর পয্াকিাচনা েরা
আপসন রেথর যখন পসরতে্ার জন্য সন্ধিন করত্ন েখন, এ্ং োর পতর অন্ে ্েতর 
এক্ার কতর, ফার্াসিস্ট আপনার িাতথ আপনার ওেুধগুসল পয্াতলাচনা করত্ন। 
আপসন যখন রেথর্ার সন্ধিন করত্ন, পয্াতলাচনায় আপসন সকভাত্ আপনার ওেুধ 
খান এ্ং আপনার যসে রকানও িরি্যা থাতক রিি্ স্েতয় রেশ্ন অন্ভ্ুতি থাকত্। োর 
পতর রেতে্যক ্ের পয্াতলাচনা সনসচিে করত্ রয আপনার ওেুধ আপনার জন্য এখনও 
কাজ করতে।    

যত্ন থনওয়ার পলরেল্পনা েরা
যসে আপনার ফার্াসিতস্টর রতন হয় আপসন যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনায় উপকৃে হত্ন, 
সেসন আপনাতক সজজ্ঞািা করত্ন আপনার ওেুধ সনতয় আপনার রকানও িরি্যা হতছে 
সকনা। িরি্যার স্েতয় আপসন সক করতে চান ো সনতয় সেসন আপনার িাতথ আতলাচনা 
করত্ন। োরপতর আপনার িাতথ সেসন আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা তেসর করত্ন। 
োতে, আপনার ওেুতধর ্্যাপাতর আপনাতক িাহায্য করতে আপনার ও ফার্াসিতস্টর যসে 
সকেু করণীয় থাতক ো সস্র করা হত্। োর পর ফার্াসিস্ট সনয়সরে আপনার িাতথ যত্ন 
রনওয়ার পসরকল্পনা পুসনর্বিচার ও আপতরট করত্ন। 

আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা সনত্াতি স্েতয় েথ্য থাকত্।

• আপনার ওেুধ সনতয় আপনার যসে রকানও িরি্যা থাতক (রযরন, অস্সতিকর পার্্ 
রেসেসরিয়া, ট্যা্তলট সগলতে কষ্ট ্া কখন রিি্ সনতে হত্ ো রতন রাখতে 
অিুস্ধা) 

• আপনার িরি্যায় আপনাতক িাহায্য করার জন্য ফার্াসিস্ট যা করতে চান (রযরন, 
আপনার ওেুধ রনওয়া আরও িহজ করা) 

• আপনার ফার্াসিস্ট ও আপনার রতে িরি্যার িরাধান করার জন্য আপনাতের 
উভতয়র যা করা উসচে (রযরন, আপনার ট্যা্তলট িহতজ রগলা যায় এরন ক্যাপিূল 
্া েরল পোতথ্ ্েতল রেওয়ার স্েতয় আপনার সচসকৎিতকর িাতথ কথা ্লা) 

• যখন িরি্যার িরাধান হতয় যায় ্া অন্য সকেু করা েরকার সকনা। 

ফার্াসিস্ট আপনার িাতথ আতলাচনা কতর আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা তেসর ও 
পুনর্বিচার করত্ন। সেসন যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনার কতয়কটা েথ্য আপনার 
সচসকৎিকতক জানাত্ন, অ্শ্য আপসন রাসজ হতল েত্ই এরন করা হত্। আপনার 
ওেুতধ পসর্ে্ন িতরে, যসে রেতয়াজন হয়, রযি্ পসর্ে্ন করা েরকার ো আপনার 
সচসকৎিক ও আপসন সস্র করত্ন।



NHS এর িাতথ ্া োতের পক্ষ রথতক কর্রে ি্ করীমী তের আইনী োসয়ত্ব হল আপনার 
স্েতয় েথ্য রগাপন রাখা। ফার্াসিতে আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা িুরসক্ষে ভাত্ 
রাখা হয় এ্ং শুধু একজন ফার্াসিস্ট আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা রেখতে পাতরন। 
আপসন আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনার একটা সরেন্ট করা কসপ রচতয় সনতে পাতরন।

আরার যত্ন থনওয়ার পলরেল্পনা তৈলর হকি লে হকব?
ফার্াসিস্ট সনয়সরে আপনার িাতথ আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা পুনর্বিচার করত্ন। 
িাধারণে আপসন যখন ররেিসরিপশতনর পুনরা্ৃসতি িংগ্রহ করতে যাত্ন িাধারণে েখন 
এটা করা হত্। কখনও কখনও, ফার্াসিস্ট আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনার স্েতয় 
আপনার িাতথ কথা ্লতে চাইত্ন। সেসন ি্িরয় আপনার িাতথ একাতন্ কথা ্লত্ন। 

আপসন রয আপনার ওেুতধ যথািম্ভ্ উপকৃে হতছেন ো সনসচিে করতে ফার্াসিস্ট 
সনয়সরে আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা রেখত্ন, এ্ং যসে আপনার স্াস্্য পসরচয্ায় 
পসর্ে্তনর রেতয়াজন হয় োহতল আপনার যত্ন রনওয়ার পসরকল্পনা আপতরট কতর রেত্ন। 

রেতে্যতক যারা NHS এর ওেুতধর জন্য নসথভুতি কতরন: যত্ন ও পুনর্বিত্চনা পসরতে্াটি যত্ন 
রনওয়ার পসরকল্পনা করার অসধকারী। আপসন যসে আপনার ওেুধ এ্ং অ্স্া িুসনয়স্রিে 
রাখতে পাতরন, োহতল আপনার স্তিাসরে পসরকল্পনার রেতয়াজন নাও হতে পাতর। 

ধারাবালহে থরেিলরিপশন
ফার্াসিগুসল GP রে্যাকটিি এর িতগে কাজ করতেন যাতে রলাকতের োতের েরকাতরর 
িরয় ওেুধ রপতে িাহায্য করতে পাতরন। আপনাতক যসে সনয়সরে একই ওেুতধর 
পুনরা্ৃসতি করার পরারশ্ রেওয়া হয়, োহতল যসে আপনার সচসকৎিক আপনার পতক্ষ 
উপযুতি রতন কতরন, োহতল আপসন 'ধারা্াসহক ররেিসরিপশন' রপতে পাতরন।

ধারা্াসহক ররেিসরিপশন রাতন আপনার সচসকৎিতকর কাে রথতক আগার ররেিসরিপশতনর 
অনুতরাধ না কতরই আপসন িরািসর ফার্াসি রথতক একই ওেুধ আ্ার রপতে পাতরন।

আরার জকন্য এর রাকন লে?
আপনার সচসকৎিক ্া ফার্াসিস্ট আপনাতক পরারশ্ সেতে পাতরন রয আপসন 
ধারা্াসহক ররেিসরিপশন পাওয়ার রযাগ্য। আপনার সচসকৎিক আপনাতক ধারা্াসহক 
ররেিসরিপশন সেতে পাতরন যা 6 রথতক 12 রাি পয্ন্ ত্ধ থাকত্। োর রাতন ঐ িরয়টায় 
আপনার GP রে্যাক্টিতির কাে রথতক আপনার ওেুতধর জন্য অনুতরাধ করতে হত্ না। 
োর ্েতল আপনার িম্প্রোতয়র ফার্াসিস্ট ধারা্াসহক ররেিসরিপশন ররতখ রেত্ন এ্ং, 
আপনার সচসকৎিতকর স্ত্চনারে, িাধারণে রেসে রাতি ্া রেসে সবিেীয় রাতি, 
আপনাতক আপনার ওেুধ ির্রাহ করত্ন।



আপনার সচসকৎিক সিদ্ধান্ সনতে পাতরন রয আপনার ি্কটা ওেুধ ধারা্াসহক 
ররেিসরিপশতন রেওয়া িম্ভ্ না। রেরন হতল, যখন রেতয়াজন হত্ েখন এই সজসনিগুসল 
আপনাতক আপনার GP রে্যাক্টিতির কাে রথতক অর্ার করতে হত্।

আরার ওষুধ যলি বিকি যায় ৈাহকি লে হকব?
আপনার সচসকৎিক ফার্াসিতক জাসনতয় রেত্ন রয আপনার ওেুধ ্েতল সগতয়তে। 
এইি্ পসর্ে্ন এ্ং আপনার যা করা েরকার রিি্ আপসন রয ্ুঝতে রপতরতেন ো 
জানার জন্য ফার্াসিস্ট আপনার িাতথ কথা ্লত্ন। 

আরাকে বাড়লৈ ওষুধ থনওয়ার পরারশ্ থিওয়া হকি আরার লে 
েরা উলচৈ? 
আপনাতক অসেসরতি ওেুধ ররেিরিাই্ করা হতল (রযরন, যসে আপনার ররাজ ্েতল 
যায়, ্া আপনাতক যসে হািপাোতল ভরেবি হতে হয়), অনুগ্রহ কতর আপনার িম্প্রোতয়র 
ফার্াসিস্টতক জাসনতয় রেত্ন এ্ং:

• আপনার ্ে্রান ওেুতধর একটা োসলকা ওতেরতক সেতয় রেত্ন; 

• রেসেসেন আপসন কেগুসল খান ওতেরতক জাসনতয় রেত্ন; এ্ং 

• ্াস়িতে আপনার কাতে রেতে্যকটা সজসনতির কেগুসল আতে ো ওতেরতক 
জাসনতয় রেত্ন। 

আপনাতক হািপাোতল ভরেবি হতে হতল আপনার ওেুতধ যসে রকানও পসর্ে্ন হয় ো 
আপনার GP জাতনন সকনা ো সনসচিে করাও স্তশে জরুরী।

আলর যলি েুটিকৈ অন্য থোোও যাই এবং থিই িরয়টার জন্য আরার 
োকে যকেষ্ট ওষুধ না োকে ৈাহকি লে হকব?
আপসন যসে েুটিতে যান োহতল আপনার পতরর ররেিসরিপশন যথািরতয়র আতগ ্া 
স্াভাস্তকর েুলনায় র্সশ পসররাতণ সনতয় সনতে পাতরন। আপনার যসে এটাই করতে হয়, 
আপনার ফার্াসিস্টতক জাসনতয় রাখা উসচে যাতে আপনার যা েরকার ো সেসন তেসর 
কতর রাখতে পাতরন। এক্াতর আপসন সেন-রাতির র্সশ ওেুধ পাত্ন না। 

আপসন যে ্ার আপনার ওেুধ িংগ্রহ কতর রনত্ন আপনার ফার্াসিস্ট আপনার 
সচসকৎিকতক জাসনতয় রেত্ন। এর ফতল আপনার ি্ ররকর্ সনভ্ুল ও আপ টু ররট 
থাকত্। এই পসরতে্ায় সন্ধিন কতর, আপসন ফার্াসিস্টতক আপনার সচসকৎিতকর িাতথ 
এই েথ্য ভাগ কতর রনওয়ার অনুরসে সেতছেন।



আরার ধারাবালহে থরেিলরিপশন যখন ফুলরকয় যাওয়ার িরয় হকব 
ৈখন লে হকব?
ফার্াসিস্ট আপনাতক ্ে্রান ধারা্াসহক ররেিসরিপশন ফতর্র উত্া সপতে স্াক্ষর কতর 
সেতে ্লত্ন। োরপতর োরা আপনার সচসকৎিতকর িতগে রযাগাতযাগ কতর একটা নেুন 
ধারা্াসহক ররেিসরিপশন রচতয় রনত্ন। আপনার সচসকৎিতকর পর্েীমী  সিসরয়াল 
ররেিসরিপশন রেওয়ার আতগ আপনার রচক-আতপর জন্য অ্যাপতয়ন্টতরতন্টর রেতয়াজন 
হতে পাতর।

আলর লে অন্যান্য ফার্ালি ব্যবহার েরকৈ পালর?
আপনার যসে সিসরয়াল ররেিসরিপশন থাতক েত্ আপনার ওেুতধর জন্য সন্সধিে 
ফার্াসি রথতক আপনার ওেুধ িংগ্রহ করতে হত্: যত্ন ও পুনর্বিত্চনা পসরতে্া। েত্, 
ওেুধ রকনার জন্য ্া পরারশ্ রনওয়ার জন্য, অন্য ররেিরিসপশতনর জন্য আপসন 
অন্যান্য ফার্াসিতে রযতে পাতরন।

আরও ৈকে্যর জকন্য আলর োকে থযাগাকযাগ েরব?
আপনার যসে রকানও রেশ্ন থাতক, অনুগ্রহ কতর ফার্াসিতস্টর িাতথ কথা ্লুন।

এই সলফতলট এ্ং ওেুধ িম্পতক্ েথ্য: যত্ন ও পুনর্বিত্চনা পসরতে্া NHS ইনফর্ এর 
ওতয়্িাইতট পাওয়া যায়: www.nhsinform.scot

NHS রফাথ্ ভ্যাসল ফার্াসি িারভবিতিতির কাে রথতক কৃেজ্ঞো িহকাতর িংগ্রহ 
করা হতয়তে।
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