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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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ஆண்�பயா�க் சரிபார்ப்� பட்�யல்

உங்க�க்� இந்த ெபா�வான ெதாற்�கள் ஏேத�ம் உள்ளதா?

 

தய�ெசய்� �க் ெசய்ய�ம்

இந்த ஆண்� உங்க�க்� காய்ச்சல் 
த�ப்�ச� இ�ந்ததா?

அல்ல� ேவ� ஏதாவ�?

�ண்�ய�ர் எத�ர்ப்ப�கள் உங்க�க்காகவா?

நீங்கள் ேவ� ஏேத�ம் ம�ந்�கைள 
எ�த்�க்ெகாள்க�றீர்களா?

உங்க�க்� ஏேத�ம் ஆன்�பயா�க்�கள் 
ஒவ்வாைம உள்ளதா?

கடந்த 3 மாதங்களில் இேத �ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�கைள எ�த்�க் ெகாண்டீர்களா?

இ� உங்கைள வ�வரிக்க�றதா?
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தய�ெசய்� இங்ேக �ற�ப்ப�ட�ம்.

ேமேலாட்டமாகத் ெதாடர�ம்

�ண்�ய�ர் எத�ர்ப்ப�கள் ெதாடர்ந்� ெசயல்பட எங்க�க்� உத�ங்கள்.

அைவ உங்க�க்காக இல்ைல என்றால், ம�ந்�ச் சீட்�ல் �ற�ப்ப�டப்பட்�ள்ள 
நப�காக் எனில்  இந்தப் ப�வத்த�ன் மீத�ள்ளவற்ைற ந�ரப்ப�ம்.

65க்� 
ேமல்

நீங்கள் ச�றந்� வ�ளங்�வதற்� நீங்கள் ெசய்யக்��ய வ�ஷயங்கைளப் பற்ற� 
உங்கள் ம�ந்தாளர் உங்க�க்�ச் ெசால்லலாம் ேம�ம் தகவ�டன் ஒ� �ண்�ப் 
ப�ர�ரத்ைத உங்க�க்� வழங்கலாம்.

உங்க�க்� ேவ� ெமாழிய�ல் இந்தத் தகவல் ேதைவப்பட்டால், 
உங்கள் ம�ந்தா�ந�க்�த் ெதரியப்ப�த்த�ம்.

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

இல்ைல

இல்ைல

இல்ைல

இல்ைல

ெதரியா�

ெதரியா�

ெதரியா�

மார்� ெதாண்ைட கா� ச��நீர் பல் ேதால்

கர்ப்ப�ணிதாய்ப்பால் 
ெகா�ப்பவர்

ச��நீரக 
ெசயல்பாட்�ல் 
ச�க்கல்

கல்லீரல் 
ெசயல்பாட்�ல் 
ச�க்கல்

ஆம் எனில் �க் ெசய்ய�ம்.

ஆம் எனில் �க் ெசய்ய�ம்.

ஒவ்வாைம 
வைக

ஆண்�பயா�க் 
ெபயர்

ஆம் எனில், உங்கள் ஒவ்வாைம பற்ற�ய ப�ன்வ�ம் தகவைல வழங்க�ம்:

for Patients
ேநாயாளிகள்இதற்க்கான

ஆம் இல்ைல ெதரியா�



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 Tamil. 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

என� 
�ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�களின் 
அளைவ தவறவ�ட்டால் 
என்ன ெசய்வ� என்� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

நான் 
�ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�கைள எ�த்�க் 
ெகாள்�ம்ேபா� 
ம�ைவத் தவ�ர்க்க 
ேவண்�மா என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

பயன்ப�த்தப்படாத 
ஆன்�பயா�க்�கைள 
நான் ஏன் ம�ந்தகத்த�ற்� 
த��ப்ப� அ�ப்ப 
ேவண்�ம் என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

என� 
ம�த்�வர், 
ெசவ��யர் அல்ல� 
ம�ந்தாளரின் 
ஆேலாசைனப்ப� நான் 
ஏன் �ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�கைள எ�க்க 
ேவண்�ம் என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

என� 
�ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�கைள நான் ஏன் 
ஒ�ேபா�ம் பக�ரக்�டா� 
அல்ல� ப�ற்கால 
பயன்பாட்�ற்காக 
ைவத்த��க்கக்�டா� 
என்ப� எனக்�த் ெதரி�ம்.

என� 
�ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�கைள 
உண�டன் அல்ல� 
இல்லாமல் எ�க்க 
ேவண்�மா என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

என� 
�ண்�ய�ர் 
எத�ர்ப்ப�களால் நான் 
ெபறக்��ய பக்க 
வ�ைள�கள் பற்ற� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

ேமேலாட்டத்த���ந்� ெதாடர்க�ற�

ேதைவப்பட்டால், ெபா� �காதாரம் அல்ல� TARGET �ண்�ய�ர் எத�ர்ப்ப�கள் 
சார்பாக யாராவ� இன்� என� வ�ைக �ற�த்� என்ைனத் ெதாடர்�ெகாள்வத�ல் 
மக�ழ்ச்ச� அைடக�ேறன்.

நான்         மின்னஞ்சல் �லம்          ெமாைபல் �லம் ெதாடர்� ெகாள்ள வ��ம்�க�ேறன்.
ெபா�த்தமான இடத்த�ல் �க் ெசய்ய�ம்.

ஒ� ெபட்�க்� ஒ� எ�த்� அல்ல� எண்ைணப் பயன்ப�த்த� உங்கள் 
மின்னஞ்சல் அல்ல� ெமாைபல் எண்ைண கீேழ எ�த�ம்.
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என� அற��ற�கள் 
எவ்வள� காலம் 
நீ�க்�ம் என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

என� 
ேநாய்த்ெதாற்�க்� 
நான் எப்ேபா� 
��தல் உதவ�ைய 
நாட ேவண்�ம் என்ப� 
எனக்�த் ெதரி�ம்.

�க் ெசய்� உங்க�க்� உதவ எங்க�க்� உத�ங்கள்   இல்ைலஅல்ல�ஆம்
ப�ன்வ�ம் அற�க்ைககள் �லம்:

ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல

ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல

ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல ஆம் இல்ைல

for Patients
ேநாயாளிகள்இதற்க்கான


