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Administering the flu vaccine. Please tick as appropriate.

I have discussed flu vaccine eligibility with the patient

I have given the flu vaccine on site

I have given the following patient information leaflet:

UTI UTI for older adults

RTI RTI pictorial 

dental

managing common infections (self-care)
other

To access the TARGET Antibiotics patient leaflets, 
scan the QR code or visit:

www.RCGP.org.uk/TARGET-patient-leaflets 

The Antibiotic Checklist has not been fully completed because:

the patient’s representative did not know the information

      the antibiotics are supplied by delivery service. 
Consider including a patient information leaflet with the prescription.

       the antibiotics are already dispensed

       the patient declined

       other reason. Please write the reason in the space below.

Patients complete on hand in of prescription. Staff retain for audit.
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অয্াি�বােয়া�ক েচক�ল�

আপনার িক এই সাধারণ সং�মণ�েলার েকান� আেছ?

 

অনু�হ কের �ক িদন

আপিন িক এই বছর ফ্ল�  ভয্াকিসন িনেয়েছন?

অথবা অনয্ িকছ�?

অয্াি�বােয়া�ক�েলা িক আপনার জনয্?

আপিন িক অনয্ েকানও ওষুধ খাে�ন?

আপনার িক েকােনা অয্াি�বােয়া�ক েথেক অয্ালা�জর্  আেছ?

আপিন িক গত 3 মাস যাবত একই অয্াি�বােয়া�ক �হণ কেরেছন?

এ� িক আপনােক বণর্না কের?

1

এখােন ই��ত ক�ন।

অপর পৃ�ায় যান

অয্াি�বােয়া�ক যােত কাজ কের তার জনয্ আমােদর সাহাযয্ ক�ন।

যিদ েস��ল আপনার জনয্ না হয়, অনু�হ কের ে�স��পশেন নাম 
েদওয়া বয্��র জনয্ এই ফেমর্র বািক অংশ� পূরণ ক�ন৷

65 এর েবিশ

আপনার ফামর্ািস� আপনােক ভাল হেত সাহাযয্ করার জনয্ আপিন েয �জিনস��ল করেত পােরন 
েস স�েকর্  আপনােক বলেত পােরন এবং আপনােক আরও তথয্সহ এক� �লফেলট িদেত পােরন।

যিদ আপনার এই তথয্� অনয্ ভাষায় �েয়াজন হয় অন�ুহ কের 
আপনার ফামর্ািস�েক জানান।

হঁয্া

হঁয্া

হঁয্া

হঁয্া

না

না

না

না

জািন না

জািন না

জািন না

বুক গলা কান ��াব দঁাত �ক

গভর্ বতীবুেকর দধু 
খাওয়ান

িকডিনর কাযর্কািরতা 
িনেয় সমসয্া

�লভােরর (যকৃেতর) 
কাযর্কািরতা িনেয় 
সমসয্া

�ক িদন        হঁয্া হেল।

�ক িদন        হঁয্া হেল।

অয্ালা�জর্র 
ধরন

অয্াি�বােয়া�ক 
এর নাম

যিদ হঁয্া হয়, অনু�হ কের আপনার অয্ালা�জর্ স�েকর্  িন��লিখত তথয্ �দান ক�ন:

for Patients
জনয্েরাগীর

হঁয্া না জািন না



for Pharmacy 
team

Checklist points

Assessing the antibiotic prescription. Please tick as appropriate.

I have checked

 

… for allergies, risk factors, other medication interactions. 

     

This information is collected from page 1.

… the antibiotic against the local guidance.

… the antibiotic is appropriate for the infection indicated.

… the dose is correct for the indication and patient.

… the duration is correct for the indication. 

Staff complete on preparation and hand out of prescriptions. Retain for audit. 3

I have contacted the prescriber about this antibiotic 
prescription.

 

Please write the reason and outcome below.

n/a yes no

n/a yes no

The following antibiotics have been dispensed

None Amoxicillin  Flucloxacillin  Nitrofurantoin           
Doxycycline  Clarithromycin  Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V)  
Metronidazole  Trimethoprim  Co-Amoxiclav

other Please specify the antibiotic in the space below.

Giving advice on antibiotics. Please tick as appropriate.

I have discussed antibiotic resistance with the patient/carer as 
the patient has had the same antibiotics in the last three months.

I have checked the Patient responses to the statements 
overleaf and given advice as required.

Tick the circles         next to the statements opposite when the advice has been given. 

n/a yes no

 

… treatment with the same antibiotic in the previous 3 months.

Date this checklist was completed:

Antibiotic Checklist Version 2 Bengali. Published April 2021. Review date: July 2022.
Patients complete on hand in of prescription. Staff retain for audit.
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Please continue overleaf

যিদ আিম আমার 
অয্াি�বােয়া�েকর এক� 
েডাজ িমস কির তাহেল কী 
করেত হেব তা আিম জািন।

আিম আমার 
অয্াি�বােয়া�ক �হণ করার 
সময় অয্ালেকাহল এড়ােত 
হেব িকনা তা আিম জািন।

েকন আমােক ফােমর্িসেত 
অবয্ব�ত অয্াি�বােয়া�ক 
েফরত িদেত হেব তা আিম 
জািন।

েকন আমার ডা�ার, 
নাসর্ বা ফামর্ািসে�র 
পরামশর্ অনুযায়ী আমার 
অয্াি�বােয়া�ক িনেত 
হেব তা আিম জািন।

েকন আিম আমার 
অয্াি�বােয়া�ক েশয়ার করব 
না বা পের বয্বহােরর জনয্ 
রাখব না তা আিম জািন।

আমার অয্াি�বােয়া�ক 
খাবােরর সােথ নািক 
খাবার ছাড়া েনওয়া 
উিচত তা আিম জািন।

আিম আমার 
অয্াি�বােয়া�ক েথেক েয 
পা�র্�িত��য়া েপেত পাির 
েস স�েকর্  আিম জািন।

অপর পৃ�া েথেক আগত

�েয়াজেন, পাব�লক েহলথ বা TARGET অয্াি�বােয়া�েকর পক্ষ েথেক েকউ আমার 
আজেকর সফর স�েকর্  আমার সােথ েযাগােযাগ করেল আিম খুিশ।

আমার সােথ েযাগােযাগ করেত আমার পছ�        েমাবাইেলর মাধয্েম        ইেমইেলর মাধয্েম

েযখােন উপযু� েসখােন �ক িদন।
 

অন�ুহ কের িনেচ আপনার ইেমইল বা েমাবাইল ন�র �লখনু, �িত বে� এক� অক্ষর বা ন�র বয্বহার কের।

2

আমার লক্ষণ��ল 
কতিদন �ায়ী হেত 
পাের তা আিম জািন।

কখন আমার সং�মেণর জনয্ 
আমার আরও সাহাযয্ েনওয়া 
উিচত তা আিম জািন।

আপনােক সাহাযয্ করেত িন��লিখত িববৃিতেত   নাবাহঁয্া �ক িদেয় আমােদর সাহাযয্ ক�ন:

হঁয্া না হঁয্া না হঁয্া না

হঁয্া না হঁয্া না হঁয্া না

হঁয্া না হঁয্া না হঁয্া না
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