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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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لیستی پشکنینی دژە بەکتریا

ئایا تۆ یەکێک لەم ھەوکردنە باوانەت ھەیە؟

 

تکایە نیشانەی لێ بدە

ئایا ئەمساڵ ڤاکسینی ئەنفلۆنزات بۆ کراوە؟

یان شتێکی تر؟

ئایا ئەو دژەبەکتریایانە بۆ تۆن؟

ئایا ھیچ دەرمانێکی تر بەکاردەھێنیت؟

ئایا تۆ ھەستەوەری (حەساسیەت) ت
بە ھیچ دژەبەکتریایەک ھەیە؟

ئایا لەماوەی 3 مانگی ڕابوردوودا ھەمان جۆر
دژەبەکتریات بەکار ھێناوە؟

ئایا ئەمە وەسفی تۆ دەکات؟
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تکایە لێرەدا بینووسە.

تکایە لەو دیوی پەڕەکە بەردەوام بە

یارمەتیمان بدە بۆئەوەی دژەبەکتریا سوودی ھەبێت.

ئەگەر ئەوانە بۆ تۆ نین، تکایە باقی ئەم فۆڕمە بۆ ئەو کەسە
پڕ بکەرەوە کە لەسەر ڕەچەتەکە ناوی ھاتووە

سەرو 65

دەرمانسازەکەت دەتوانێت ئەو شتانەت پێ بڵێت کە دەتوانیت ئەنجامیان بدەیت
بۆ ئەوەی باشتر ببیت و ب�ڤۆکێکت بداتێ کە زانیاری زیاتری لەسەرە.

تکایە دەرمانسازەکەت ئاگادار بکەرەوە ئەگەر ئەم زانیاریانەت بە زمانێکی جیاواز پێویستە.

نەخێربەڵێ

نازانمنەخێربەڵێ

نازانم

نازانم

نەخێربەڵێ

نەخێربەڵێ

سنگ قوڕگ گوێ میزەڕۆ ددان پێست

شیردانیدووگیان
سروشتی

(شیری دایک)

کێشە سەبارەت
بە کارایی گورچیلە

کێشە سەبارەت
بە کارایی جگەر

نیشانەی لێبدە       ئەگەر بەڵێیە.

نیشانەی لێبدە       ئەگەر بەڵێیە.

ناوی دژە
بەکتریا

جۆری
ھەستەوەری

ئەگەر بەڵێیە، تکایە ئەو زانیاریانەی خوارەوە فەراھەم بکە دەربارەی ھەستەوەرییەکەت:

for Patients
نەخۆشەکان بۆ

نازانم نەخێربەڵێ
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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. 
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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 Kurdish Sorani. Published April 2021. Review date: July 2022.
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Please continue overleaf

 من دەزانم چی دەکەم
 ئەگەر ژەمێکی

 دژەبەکتریایەکەم
بفەوتێت.

 من دەزانم کە ئاخۆ دەبێت
 خۆم لە ئەلکھول

 دوورەپەرێز بگرم لەکاتێکدا
کە دژەبەکتریاکانم دەخۆم.

 من دەزانم بۆچی دەبێت
 ھەر بڕە

 دژەبەکتریایەکی
 بەکارنەھاتوو بگێڕمەوە

بۆ دەرمانخانەکە.

 من دەزانم کە من بۆچی
 دەبێت دژەبەکتریاکانم بەو

 جۆرە بەکار بھێنم کە
 دوکتۆرەکەم، پەرستار یان

 دەرمانسازەکە ڕێنمایی
کردووم.

 من دەزانم کە بۆچی نابێت
 ھەرگیز دژەبەکتریاکانم

 لەگەڵ کەسی تر ھاوبەش
 بکەم یان نابێت ھەڵیان بگرم

بۆ بەکارھێنانی دواتر.

 من دەزانم ئاخۆ
 دژەبەکتریاکانم دەبێت
 لەگەڵ خۆراک بخورێن

یان بەبێ خۆراک.

 من ئاگاداری ئەو کاریگەرییە
 الوەکیانەم کە لەوانەیە لە
 دژەبەکتریاکەوە تووشیان

ببم.

درێژەی پەڕەی ئەودیوو

 ئەگەر پێویست بکات، من خۆشحاڵ دەبم کە یەکێک لەبری تەندروستی گشتی یان
 تارگێت ئەنتی بایۆتیکس                                    پەیوەندیم پێوە بکەن سەبارەت بە

سەردانەکەی ئەمڕۆم.
TARGET Antibiotics

من حەز دەکەم  پەیوەندیم پێوە بکرێت        بە مۆبایەڵ        بە ئیمەیڵ
کامەیان دەگونجێت نیشانەی لێبدە.

 

تکایە ئیمەیڵ یان ژمارە مۆبایەڵەکەت لە خوارەوە بنووسە، لە ھەر خانەیەکدا
یەک پیت یان یەک ژمارە بنووسە.
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 من دەزانم کە نیشانەکانی
 نەخۆشییەکەم ئەگەری

 ئەوەیان ھەیە چەندە
بخایەنن.

 من دەزانم کە دەبێت
 کەی ھەوڵی

 بەدەستھێنانی یارمەتی
 زیاتر بدەم سەبارەت بە

ھەوکردنەکەم.

بەم وتانەی خوارەوە:   
نەخێریانبەڵێ   یارمەتیمان بدە بۆئەوەی یارمەتیت بدەین لەڕێگەی نیشانە لێدانەوە

نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ

نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ

نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ نەخێربەڵێ

for Patients
نەخۆشەکان بۆ


