
 
 

  
 

 
 
 

চ োখের সোমোন্য সমসযোর জন্য পররখেবো 
(MECS) 

 

আরম অখটোখমরিস্টখে চেেোখে 

চেখে রে হখব? 
অখটোখমরিস্ট আপন্োর চ োে পরীক্ষো েরখবন্, েী ঘটখে েো রন্খ়ে আখেো ন্ো েরখবন্, আপন্োর চে চেোন্ও উপসেগগুরে সম্পখেগ এবং 
চেোন্ও সম্পরেগে র রেৎসো ইরেহোখসর অখেেণ েরখবন্। অনু্গ্রহ েখর অযোপখ়েন্টখমন্ট এর সোখে আপন্োর বেগমোন্ ঔেধ েোরেেো 
এবং আপন্োর আপ টু চেট  শমো রন্খ়ে আসখবন্। 

 

সম্ভবে আপন্োখে েেন্ই এবং চসেোখন্ র রেৎসো েরো হখব, েরেও আপন্োর চ োখের অবস্থো েরে আপন্োর সোধোরণ স্বোস্থয সম্পরেগে 
হখ়ে েোখে েখব আপন্োর রজরপ (GP) -এর েোখেও পোঠোখন্ো চেখে পোখর। প্রখ়েোজন্ হখে, আপন্োখে হোসপোেোখেও পোঠোখন্ো চেখে 
পোখর। 

 
আপন্োর অযোপখ়েন্টখমখন্টর পখর, অখটোখমরিস্ট আপন্োর চমরেখেে চরেেগ েোখে আপখেট েরো হ়ে েো রন্রিে েরোর জন্য আপন্োর 
রজরপ (GP)- এর েোখে ফেোফে পোঠোখব। সমস্ত অযোপখ়েন্টখমখন্টর চরেেগগুরে ন্জরেোরর ও পররখেবো উন্নে েরোর জন্য রোেো হখব। 

 
আপরন্ এই রেফখেটরটখে েোরেেোভুক্ত এমইরসএস (MECS) অবস্থোন্গুরের সোখে সরোসরর চেোেোখেোখের মোধযখম চরফোখরে েোডোই 
চ োখের সোমোন্য সমসযোর জন্য পররখেবোরট চপখে পোখরন্। আপন্োর রজরপ (GP) ও আপন্োখে পোঠোখে পোখর। 

 

আপন্োর েেয চেোপন্ী়েভোখব রোেো হখব এবং আপন্োর পূবগ অনু্মরে েোডো েৃেী়ে পখক্ষর সোখে ভোে েরো হখব ন্ো।  
 
 এমইরসএস (MECS) রে? 

আপন্োর স্থোন্ী়ে অপখটোখমরিখস্টর মোধযখম চ োখের অবস্থোর মূেযো়েন্ এবং র রেৎসো সরবরোহেোরী এেরট ন্েুন্ এন্এই এস (NHS) দ্বোরো 
েহরবেেৃে প্রেত্ত পররখেবো। এর অেগ হে চে আপরন্ এেজন্  কু্ষ রবখশেখের দ্বোরো আপন্োর পখক্ষ সুরবধোজন্ে সম়ে এবং অবস্থোখন্ 
আপন্োর চ োে পরীক্ষো েরোখে পোখরন্ এবং এেরট সোমোন্য চ োখের সমসযোর জন্য র রেৎসো েরোর চক্ষখে আপন্োর অখপক্ষো েরোর সম়েরট হ্রোস 
েরখে পোখর। 



পররখেবো সম্পরেগে 
এমইরসএস (MECS) হে এেরট এন্এই এস (NHS ) 
েহরবেেৃে পররখেবো েো টোও়েোর হযোমখেটস রজরপ-র সোখে 
রন্বরিে সেে চরোেীখের জন্য অেবো েোরো টোও়েোর 
হযোমখেটখসর বোরসন্দো েোখের জন্য উপেব্ধ রখ়েখে। এই 
পররখেবোরট সোমোন্য চ োখের সমসযোর চক্ষখে সুরবধোজন্ে েত্ন 
প্রেোন্ েরোর জন্য রেজোইন্ েরো হখ়েখে। 

 
এই পররখেবোরট পরর োেন্োর জন্য রবখশেেখের েোন্ এবং েক্ষেো 
আখে এমন্ স্থোন্ী়ে অখটোখমরিস্টখের দ্বোরো পররখেবো প্রেোন্ েরো 
হ়ে। 

আরম রেভোখব এমইরসএস (MECS) এ চেখে পোরর? 

আপন্োখে আপন্োর রজরপ (GP) অনু্শীেন্ পোঠোখে পোখর। এেোডোও আপরন্ অনু্খমোরেে এেজন্ অপখটোরমরিস্ট (এই 
রেফখেটরটখে েোরেেোভুক্ত) এর সোখে সরোসরর (রন্জস্ব-চরফোখরন্স) চেোেোখেোে েরখে পোখরন্ এবং এেরট 
অযোপখ়েন্টখমন্ট েরখে পোখরন্। সোমোন্য চ োখের সমসযোর জন্য চেেো হখব রেন্ো রজেোসো েরুন্। অযোপখ়েন্টখমখের 
সম়েরট স্বোভোরবে েোখজর রেখন্ পোও়েো েো়ে এবং আপন্োখে 48 ঘন্টোর মখধয চেেো হখব রেন্তু সোধোরণে চসই রেখন্ই 
চেেো হ়ে। 

 
আপরন্ অনু্খমোরেে চে চেোন্ অখটোখমরিস্ট এর সোখে চেোেোখেোে েরখে পোখরন্। েোইখহোে, শুধুমোে অনু্খমোরেে 
অখটোখমরিস্টরোই এই পররখেবোরট এন্এই এস (NHS ) -এ সরবরোহ েরখে পোখর েোই এরট আপন্োর স্বোভোরবে 
অপখটোখমরিস্ট ন্োও হখে পোখর। 

আরম চেোেো়ে চেেোখে পোরর? 
ন্ীখ  টোও়েোর হযোমখেটখসর সেে অংশগ্রহণেোরী অখটোখমরিখস্টর েোরেেো রখ়েখে। 

 
 
 
 
 
 

এমইরসএস (MECS) দ্বোরো র রেৎসো েরো চেখে পোখর এমন্ চ োখের সমসযোগুরে 

এই পররখেবোরট সম্প্ররে চমরেখেে চ োখের সমসযোর জন্য রেজোইন্ েরো হখ়েখে চেমন্: 
 
• েোে চ োে (গুরে) 

• চ োে চেখে সোম্প্ররেে উখেেখেোেয রন্েগমন্ বো জে পডো 

• হোেেো আঘোে, উেোহরণস্বরূপ চ োখের(গুরের) বো পোেোর(গুরের) বোইখরর অংখশ আঁ ড 

• চ োখের মখধয সখন্দহজন্ে বরহরোেে বস্তু 

• হোেেো বযেো এবং / অেবো চ োখে অস্বরস্ত 

এমইরসএস (MECS) দ্বোরো র রেৎসো েরো েো়ে ন্ো চ োখের এমন্ সমসযোগুরে 
 

A&E চে সরোসরর েোন্ েরে আপন্োর রন্ম্নরেরেে সমসযোগুরে েোখে: 
• এেরট বো উভ়ে চ োখেই আেরিে েৃরি হোরোখে 

• উখেেখেোেয চ োখে বযেো বো আঘোে 

• রোসো়েরন্খের দ্বোরো আঘোে বো চপোডো 

• সোম্প্ররেে চ োখের সোজগোরর 

 
 
 
 
 
 
আখরো েখেযর জন্য, পররেশগন্ েরুন্: www.elcloc.org 

 

রবিঃদ্রিঃ েরে আপন্োর চ োখের এেরট সমসযো চেখে েোখে চেরট ইরেমখধয আপন্োর অপখটোখমরিস্ট দ্বোরো বো হোসপোেোখের 
চ োখের পররখেবো দ্বোরো র রেৎসো েরো হখে, উেোহরণস্বরূপ এেরট েযোটোরোক্ট, গু্লখেোমো বো েো়েোখবরটে চ োখের চরোে, 
এরট আখের মখেোই  েখব এবং ন্েুন্ পররখেবোরটর অধীখন্ আসখব ন্ো। এই পররখেবোরট এেরট েৃরিশরক্তর পরীক্ষো ন়্ে 
এবং আপন্োখে  শমোর জন্য এেরট চপ্রসরিপশন্ প্রেোন্ েরো হখব ন্ো। 

 
স্বোভোরবেভোখব রন়্েরমে চ োখের পরীক্ষো এবং চপ্রসরিপশন্গুরের জন্য আপন্োখে আপন্োর রন়্েরমে চ োখের েোক্তোখরর সোখে 
চেেো েরো উর ে। 

এেোেো অনু্শীেন্েোরী রঠেোন্ো এমইরসএস (MECS) রিরন্ে সম়ে চটরেখফোন্ 

E2 Specsavers Unit 1, 409 চসোম, মঙ্গে, শুি, শরন্ -  সেোে 9টো-সিযো 6টো 020 7324 
 Bethnal Bethnal Green বুধ – সেোে 10টো-সিযো 6টো 7520 
 Green Road, E2 0AN বৃহস্পরে – সেোে 9টো-সিযো 7টো  

   ররব– সেোে 10টো-রবেোে 5টো  

E1 In Focus 149 Cannon St চসোম-বুধ– সেোে 10টো-সিযো 6টো 020 7488 
 Optics Road, E1 2LX শুি – রবেোে 3টো- সিযো 7টো 4523 
 Cannon  শরন্ – সেোে 10টো-সিযো 6টো  

 Street Road    

E1 In Focus 94 White Horse চসোম, মঙ্গে– সেোে 10টো-সিযো 6টো 020 7791 
 Optics Lane, E1 4LR শুি– রবেোে 3টো- সিযো 7টো 0692 
 White Horse    

 Lane    

E14 In Focus Optics 
Poplar 

Unit 1, 223 East India 
Dock Road E14 0ED 

বৃহস্পরে ও শরন্ – সেোে 10টো-সিযো 6টো 

*অরেররক্ত অযোপখ়েন্টখমন্ট সমখ়ের বযবস্থো েরো চেখে 
পোখর, অনু্গ্রহ েখর প্রোপযেোর জন্য েে েরুন্  

020 7987 
2364 

E14 Boots Jubilee Place, 45 চসোম,বুধ,বৃহস্পরে– 020 7719 
 Canary Wharf Bank St, Canary সেোে 8:30টো-সিযো 7:30টো 1105 (Option 2) 
  Wharf, London   

  E14 5NY   

E3 Eye Emporium  

Opticians 

424 Roman Road,  

E3 5LU 

চেোেো েোেোর সম়ে: চসোম-শরন্: সেোে 09:30টো - সিযো 

17:30টো 

020 8980 6363 

   বি: ররববোর  

 

http://www.elcloc.org/

