
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મરફી ડસ ૂ (Moorfields) આઈ હોિ પટલ  
NHS ફાઉ ડશન ે (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ 

વાિષર્ક સમીક્ષા 
 

િસિ ધઓ અને િવકાસોનો ટંકસારૂ



 

 

 

 

 

 

 

િવષય  
અમારો પિરચય 3 ગણવતાન ંુ  ુકેિ દ્રકરણ કરવા િવષે 16

અમે શં ુકરીએ છીએ 4 નાણાકીય બાબતો િવષે 17

આગળ પડત ુવૈિ વક સશંોધન 6 અમારી યહરચનાૂ  - ટે્રિટિજ 18

આંખના ભાિવ િનષણાતોના િશક્ષણ 8 2016/17 માટેના સં થાગત  કે િનગિમક લ યો 19

અમારી નેત વૃ  ધરાવનારી  ટીમમા ંથતા ંફરફારોે  10 અમારી યવ થા – સચંાલન કેવી રીતે કરવામા ંઆવે છે 20 

અમારું થાન કયા ંછે 11 શરદ (ઓટમ) 2016 મા ંનવા ગવનર્રોની જ િરયાત 23 

2015/16 મા ંથયેલ મહ વપણર્ૂ   િવકાસ- પ્રગિતઓ 12 અમારા દરદીઓ 24

NHS માટેનો િવગતવાર નકશો-  માિહતી ( ય ૂિપ્ર ટ) 13 અમારા ટાફ- કમર્ચારીઓ 26

અમારી કામગીરી 14 અમારી સખાવતો 28

નવા ચીફ એ ઝક ટવ ડિવડ ોબટે ુ   

(David Probert) તરફથી વાગતમ ક આવકારુ  

મરફી ડસ આઈ હોિ પટલૂ  NHS ફાઉ ડેશન ટ્ર ટની (Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust) 

2015/16 ની વાિષર્ક સમીક્ષા તમને આવકારે છે.

મરફી ડસનીૂ  (Moorfields) ટીમમા ંજોડાઈ અને ચીફ એગ્ઝેકયિટવ કે મખ્ય વહીવટ કરનાર તરીકેની મારી ભિમકાના પ્રારંભથી ુ ુ ૂ
મારં બહમાન થય છેુ ુ ુ . 

આ સમીક્ષામા ંરહલે િવષય- વ તથી એ સાિબત ુ થાય છે કે સમગ્ર આરોગ્ય સભંાળ (હે થ કેર), સશંોધન (િરસચર્) અને િશક્ષણ 
પ્રાિ તમા ંમરફી ડસની ૂ (Moorfields) પ્રગિત સારી એવી રહી છે. આવા સધારાઓ આગળ વધારી અને બધાજ દરદીઓને ુ
સવર્ ે ઠ કેર પરી પાડવાની અમારી ે ઠ સેવાઓ ચાલ રહ ેતેની ખાતરી કરવામા ંહ ંકેિ દ્રૂ ુ ુ ત થઈશ. હ ંઅમારા ગવર્પવર્કના ુ ૂ
ઈિતહાસમા ંવિ ધૃ - િવકાસ કરવાન ંચાલ રાખવાની અપેક્ષા રાખી અમારા ભાિવ િવકાસની ખાતરી કરીશુ ુ . 

મરફી ડસ ૂ (Moorfields) માટે આ એક ઉ સાહજનક સમય છે કે મા ંસશંોધન માટેની ભાગીદારીમા ંહમેંશા સામ યર્ મળે અને 
દિરયાપારના અમારા સાહસોમા ં(વે ચર) થતી પ્રગિતથી આવા વૈિ વક પ્રિત ઠીય ટ્ર ટના ભાગ- અંશ બનવામા ંહ ંઆનદં અનભવ ંુ ુ ુ .

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16 

ડેિવડ પ્રોબટર્ (David Probert) 
ચીફ એગ્ઝેકયિટવુ  (Chief executive) 



અમારો પ રચય 

મરફી ડસ અઈ હોિ પટલ ૂ NHS ફાઉ ડશન ે
ટ્ર ટ (Moorfields Eye Hospital NHS 

Foundation Trust) એ યકમા ંૂ ે (UK) આગળ 
પડતી આંખના આરોગ્યની સેવાઓ પરી ૂ
પાડનાર- પ્રોવાઈડર છે, અને નેત્રરોગને 
લગતા ઓફથલિમક સશંોધન અને િશક્ષણમા ં
વૈિ વક દર જાન ં ે ઠતાન ંક દ્ર છેુ ુ ે . સૌથી 
ઊચી ગણવતાવાળા નેત્રરોગને લગતી કર ુ ે
(ophthalmic care) પરી પાડવા માટ ૂ ે 200 

વષર્ કરતાથી વધાર અમારી પ્રિત ઠા રહી છેે . 
અમે અમારી પહલ ક પ્રારંભે ે  કરનાર 
ઈિતહાસનો િવકાસ કરી અને જાળવી રાખવા 
માટ વચનબ ધ છીએે , અને નેત્રિવજ્ઞાનમા ં
(ઓફથમોલિજ) અમે મોખર રહવા માટ ે ે ે
(કટીંગ એજ) િનિ ત છીએ.  

િવશાળ હારમાળાની આંખની સમ યાઓવાળા NHS 
દરદીઓની સારવાર અને કેર એ અમારં મખ્ય કેિ દ્રકરણ ુ ુ
(ફોકસ) છે, કે મા ંસામા ય ફિરયાદથી માડંીને કોઈ 
અસાધારણ િ થિત હોય, કે મા ંયકેમા ંૂ (UK) બીજા કોઈ 
થળે સારવાર ન મળી રહ ેતેવી આવ યકતા રાખવામા ં
આવતી હોય છે. 

2015/16 મા ંઅમે અમારી આઉટપેશ ટ સેવાઓમા ંઅડધા 
િમ યન કરતા ંપણ વધારે દરદીઓને સારવાર આપી અને 
આંખને લગતી લગભગ 36,000 શ િક્રયા કરી, યકેમાંૂ  
(UK) મરફી ડસને ૂ (Moorfields) સૌથી મહાન નેત્રરોગને 
લગતા પ્રોવાઈડર બના યા હતા.ં અમે અમારા A&E 

િડપાટર્મે ટમા ં103,000 કરતા ંપણ વધારે દરદીઓને કેર 
પરી પાડી હતીૂ . 

ટે્રિટિજક કે યહા મક ભાગીદારોના એકીકરણ સાથેૂ , અમે 
આંખની કેર િનદાનિવદના (િક્લિન ય સ) િશક્ષણ અને 
તાલીમમા ંમહ વની ભિમકા ભજવીએ છીએૂ . યિનવિસર્િટ ુ
કોલેજ લડંન (University College London) (UCL) 

ઈનિ ટટ ટ ઓફ ઓફથલમોલિજની ભાગીદારીમાંૂ , અને 
વૈિ વક નેત વવા  સશંોધન હાથ ધરીએ છીએૃ . અમે MEH 
ારા દેખરેખવાળા સાહસના ત્રણ વેપાર- વાિણજયને લગતા 
િવભાગોન ંસચંાલન કરીએ છીએુ : મરફી ડસ પ્રાઈવેટ ૂ
(Moorfields Private), મરફી ડસ ફામર્ યિટક સ ૂ ૂ
(Moorfields Pharmaceuticals) અને મરફી ડસ ૂ
યનાઈટેડ આરબ એિમરેટસ ુ (Moorfields United Arab 

Emirates) છે.

આંખની િવકિતઓ અનભવતા લોકોની કર અને સારવારમા ંઅમારો યેૃ ુ ે હ એ આંતરરા ટ્રીય નેત વવાળા ૃ
ક દ્રનો છેે , ક મા ંસશંોધન અને િશક્ષણમા ંસવર્ ે ઠતાની પાછળ પડી જવાનો છેે . 

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
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અમ  ંકર એ છ એે ુ   એડનકસલ ે (Adnexal):  
આંખના પોપચા, વધારાના ઓકયલર ુ
નાયઓુ, શોકેટ અને ટીઅર િસ ટમના 
સમાવેશ સાથે, આંખની કીકીની આજબાજમા ંુ ુ
રહલે િટ યની સારવારૂ . 

અમે  સખં્યાના અને િમ  કેસવાળા અનપમુ - અજોડ દરદીઓની સારવાર 
આપીએ છીએ તેનો અથર્ એવો થાય કે અમારા િક્લિન ય સ િવશાળ 
હારમાળાની િવિશ ટ સેવાઓની કશળતા કે િનષણતતા પરી પાડે છેુ ૂ . 

ખનો મોિતયો- કટરકટ:  
સામા ય િ થિત કે મા ંલે સ ધીરેધીરે 
રોધક કે અ પ ટ (ઓપેક) બની દ્રિ ટની 
ઉણપ લાવે છે.

ચ માઓ આપવા:  
આંખની અમક પ્રકારની િ થિતની સારવારુ - 
ઉપચાર કરવા પખ્ત વયનાઓ અને બાળકોને ુ
માટે ચ માઓ પરા પાડવામા ંઆવે છેૂ . 

આઈ બ કે :  

કોિનર્આના પ્રિતરોપણ અને થોડીક- અમક ુ
ઝામરને લગતી શ િક્રયા માટે ઉપયોગમા ં
લેવામા ંઆવતી ક્રી સ, પ્રોકયરસર્ૂ , દાનમા ં
આપેલ ટોરના મેળવેલા આંખના િટ ય.ૂ 

ઓછ  ટની આકારણી:  
જયા ંચ મા અથવા કો ટેકટ લે સથી સારી 
દ્રિ ટ મળી ન શકે યા ંદરદીઓને મદદ પ 
બને છે. 

એ સડ ટ એ ડ ઈમ સ (A&E):  
24/7 વાળી વોક ઈન કે ચાલીને આવી સેવા મેળવી શકાય કે 
મા ંદરદીઓને તાકીદની આંખના જોખમની સમ યાઓ હોય 

અથવા આવી શકે તેમ હોય, અથવા તાકીદે આંખની આકારણી 
કરવાની અને/ અથવા સારવાર મેળવવાની જ ર હોય. 

બહારના રોગ અન કોિનઅલ ે ( કલમડંળુ ) :  
આંખની કીકીને બહારને લગતી પિરિ થિતઓવાળા 
દરદીઓ માટે સારવાર, કે મા ંસમાવેશ થાય છે 
કોિનર્આ, આંખની આગળના ભાગમા ંઆવરી લેવામા ં
આવતો પારદશર્ક ભાગ અને કેલરા, બહારન ંકઠણ પડુ . 

અ ટ કર લિનક (બડફડે , ોયડન અન સટ જઓજ સમાે ): જીપી 
(GP) અથવા ઓ ટોમેિટ્ર ટના (ઓિ ટ યનના) િરફર લને અનસરીનેુ , 
તાકીદની આંખની િ થિતવાળા દરદીઓ માટે િસિટ રોડમા ં(City 
Road) ઓિફસ સમય બાદ ઉ લેખ કરવામા ંઆવે છે.

મ ડકલ ર ટના ે (ન પટલે ) : આંખની પાછળના ભાગમા ંથતી 
પિરિ થિતની સારવાર માટે દવાઓ, આંખના ઈં કશન, આંખના 
ટીંપાઓ અથવા લેઝરનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે અને તેમા ં
ડાયબેિટક આઈ ક્રીનીંગનો સમાવેશ થાય છે. 



 

કો ટકટ લ સે : મેિડકલ કે તબીબી કારણો માટે  
દરદીઓને કો ટેકટ લે સની જ ર હોય તેઓને માટે 
િવિશ ટ સેવા. 

ઓક લર ઓનકોલો જુ : પખ્તવયનાઓમા ંઆંખની ગાઠંુ - 
સોજાની (ટયમરૂ ) સારવાર અને િનદાન કરવામા ંઆવે છે. 

 

ઓક લર ો થ ટકસુ ે : રીત િરવાજ મજબ િવશાળ હારમાળાૂ ની 
નકલી આંખો બનાવવા અને િફટ કરવામા ંઆવે છે. 

િવ ઓ - ર ટનલ: આંખની પાછળના ભાગમા ંઉપિ થત 
થતી િ થિતની સારવાર, કે મા ંશ િક્રયા ખાસ કરીને 
રેિટનાને ટી પાડવા માટેની જ ર પડે છે. 

ર ક ટવ સ ર: આંખની દ્રિ ટની સામા ય 
સમ યાઓ વીકે નજીક અને દરની દ્રિ ટૂ , 
અને એિ ટજમેિટઝમને (દ્રિ ટ વૈષ ય) 
યોગ્ય બનાવવા માટેની કાયર્વાહી કે મા ં
ચ માઓ કે કો ટેકટ લે સની જ િરયાત 
ઓછી કરવામા ંઆવે છે. 

ર ટનલ થરિપ િનટે ૂ :  

ઉંમર- વયને લગતી મેકયલર િવકિતુ ૃ , રેિટનલ 
નસમા ંથતા અવરોધ અને ડાયબીિટઝને 
લગતી આંખની સમ યાઓ માટેનો ઉપચાર. 

કોમાુ - ઝામર: એવી પિરિ થિત હોય છે કે મા ં
આંખમા ંરહલે પે્રશર કે દબાણથી ઓિ ટક નસોને 
નકસાન પહ ચવાથી થોડીકુ - અમક ુ (ગૌણ) આંખની 
દ્રિ ટની ખોટ અનભવાય છેુ .

સામા ય ઓફથલમોલ જ: સામા ય આંખની 
સમ યાઓવાળા દરદીઓને માટે સારવાર, અને ઓને 
અમારી વધારે િવિશ ટ સેવાઓની જ ર હોય તેઓને 
માટે જ રી િરફર લ કે ઉ લેખ.

વોક- ઈન સિવસ: જીપી (GP), ઓ ટોમેિટ્ર ટ અથવા 
ઓિ ટ યનના િરફર લને અનસરીને આંખની તાકીદ ુ
પિરિ થિતવાળા દરદીઓ માટેની સેવા િસિટ રોડમા ં
(City Road) ઓિફસ સમય બાદ ઉ લેખ કરવામા ંબાળકોની સવાઓ ે (સિવસીસ):  

અમારા સમિપર્ત થયેલ બાળકે દ્ર અને બીજા થળોએ 
બાળકો માટેની સપંણર્ૂ  હારમાળાની સારવાર. 

બસમસ ( કવ ટ- ાસંી નજર) અન રો ઓફથલમોલ જે ૂ :

મ જાતતંઓની રચનાને ુ (નવર્સ િસિ ટમને) લગતી આંખની સમ યાઓ 
અને દરદીઓની ત્રાસંી નજર માટેની સારવાર. 
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આગળ પડ  વ વક સશંોધનુ ૈ
UCL ઈનિ ટટ ટ ઓફ ઓફથલમોલિજ ૂ (UCL Institute of 

Ophthalmology), અમારા શૈક્ષિણક ભાગીદારોની સાથે, 
મરફી ડસને ૂ (Moorfields) આંખ અને દ્રિ ટના સશંોધનમા ં
કોઈ એક આગળ પડતા ે ઠ કે દ્ર તરીકે વીકારવામા ંઆવે છે. 

ભેગામળીને અમે િવ વન ંકોઈ એક સૌથી મોટ ુ ુ
ઓફથલમોલિજ સશંોધન થળ બનીએ છીએ, કે મા ંયરપ ૂ
અને USA મા ંસૌથી મોટી સખં્યાના લોકો હોય છે. 

અમે િવ વના કોઈ બીજી આંખ અને દ્રિ ટના સશંોધનના થળ 
કરતા ંવધારે વૈજ્ઞાિનક સાિહ ય તૈયાર કરીએ છીએ અને 
અમારી પાસે િવ તત જોઈ ટ સશંોધન પોટર્ફોિલઓ છેૃ .  

2015/16 દરિમયાન, મરફી ડસેૂ  (Moorfields)  

170 કરતા ંવધારે િક્રયાશીલ પ્ર કટસને સપોટર્ કયાર્ છે, અને 
ઈનિ ટટ ટ ઓફ ઓફથલમોલિજ પાસે ૂ 290 સિક્રય 
સશંોધનવાળી ગ્રા ટસ હતી.  

11માથંી અમે કોઈ એક થળ રહલે છે કે ને સમગ્ર રા ટ્રમા ં
નેશનલ ઈનિ ટટયટ ફોર હે થ િરસચર્ૂ  (National 

Institute for Health Research) (NIHR) 
બાયોમેિડકલ િરસચર્ સે ટરનો (biomedical research 

centre) (BRC) દર જો અને ભાષાતંરના સશંોધનના 
િનિધયન માટે તે એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે.  

અમારા િરસચર્ પ્રોગે્રમમા ંઅમને ટેકો આપવા વધારે ફિ ડંગ 
મેળવવા અને દરદીઓને વધારે જલદીથી લાભદાયી થાય તે 
માટે પ્રયોગ શાળામાથંી નવા ઉ સાહજનક િવકાસોના ફા ટ ટે્રક 
માટે તે મદદ પ બને છે. 

અમે UCL પાટર્નસર્ના (UCLP), કોઈ એક થાપક સ ય 
છીએ, કે  યરપમા ંસૌથી મહાન શૈક્ષિણક આરોગ્ય િવજ્ઞાનના ૂ
કે દ્રની (academic health science centre) 

(AHSC) ભાગીદારી છે અને ઈંગ્લે ડમા ં15 શૈક્ષિણક આરોગ્ય 
િવજ્ઞાનન ંનેટવકર્ ુ (academic health science 

networks) (AHSN) છે. 

તે ખાતરી કરે છે કે સમગ્ર નેટવકર્મા ંનવીનીકરણ અને ે ઠ 
પ્રથા િવ તારવામા ંઆવે, અને તે વા તિવકરીતે દરદીઓ અને 
લોકોને થાિનકરીતે આરોગ્યનો લાભ આપી, કે  રા ટ્રીય અને 
વૈિ ક રીતે કેરના નવા મોડ સ મારફતે હોય છે અને િવિવધ 
ધધંાધારી િશક્ષણ અને મેિડકલમા ં(તબીબીમા)ં પ્રગિતમા ં
વધારો કરે છે. 
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2015/16 ની સશંોધન અન િવકાસની સમી ાે  

UCL ઈનિ ટટયટ ઓફ ઓફથલમોલિજૂ  (UCL Institute of Ophthalmology) સાથેની અમારી ભાગીદારીને સયંકત ુ
સશંોધનના અ યક્ષની નવી ભિમકાના સ નથી તેને વધારે સામ યર્ મ ય છેૂ ુ . સ ટે બર 2015 મા ંઆ થાનમા ંપ્રોફસર એ ડ ૂે  
િડકની (Professor Andrew Dick) િનમણકં કરવામા ંઆવી હતીૂ . આ બ ે સં થાઓ મજબત કે ઉ સાહવાળી ભાગીદારી માટે ૂ
વચનબ ધ છે, કે  નવીનીકરણને સવધર્ન કરે છે. અમારી સફળતાનો ઘણોજ આધાર સશંોધન અને િશક્ષણના િવકાસ- વિ ધ ૃ
ઉપર રહલે છે અને અમે વીકારીએ છીએ કે સાથે ભેગામળીને કાયર્ કરવાથી અમારા ભાિવ દરદીઓને માટે અમે સારા પિરણામોન ું
િવતરણ કરી શકીએ. અમે િવ ના આગળ પડતા સશંોધન – ગહન ટ્રા સલેશનલ ઓફથલમોલિજ સે ટર બનીએ છીએ.  

2015/16 મા ંમરફીલડસ આઈ હોિ પટલમા ંૂ (Moorfields Eye Hospital) સખં્યાબધં મહ વપણર્ અને ઉ સાહવાળા ૂ
સશંોધન િવકાસો થયા હતા.ં  

ધાપોનો ઈલાજ કરવા લડંન કટમા ંનબળ  મર- વયન લગતી મક લર િવ િત માટ થમ દરદ ન ે ે ેુ ૃ
સભંા ય નવી સારવાર મળ છે ે. 
“નબળી” ઉંમર- વયને લગતી મેકયલર િવકિતવાળાુ ૃ  (age-related macular degeneration) (AMD) થોડાકં લોકો 
માટે ટેમ સેલસનો ઉપયોગ કરી આંખનો ભાગ- અંશ ફરીથી તૈયાર કરવામા ંઆવે છે તેવી સારવારની શ આત પહલે આ વષેર્ 
જોવામા ંઆવી હતી. 2015 મા ંમરફી ડસના ૂ (Moorfields) એક દરદી ઉપર સફળતાપવર્ક આવી શ િક્રયા કરવામા ંઆવી ૂ
હતી, અને દ્રિ ટની ખોટ- ઉણપવાળી રેિટનાની િ થિતથી લોકોના જીવનમા ંતે મોટો ભેદ લાવી અને આશાના િકરણ માટેની 
સભંાવના રાખવામા ંઆવે છે. અંધાપોનો ઈલાજ કરવા લડંન પ્ર કટમા ંઆ એક મહ વની પ્રગિત બને છે કે  નબળી AMD 
વાળા દરદીઓમા ંદ્રિ ટની ઉણપનો ઈલાજ કરવાનો લ ય રાખે છે. ધ લડંન પ્ર કટ ટ કયોર લાઈ ડનેસના ભાગીદારો ૂ
મરફી ડસૂ  (Moorfields) સાથેની UCL ઈનિ ટટયટ ઓફ ઓફથલમોલિજૂ  (UCL Institute of Ophthalmology) ધ 
નેશનલ ઈનિ ટટયટ ફોર હે થ િરસચર્ અને ૂ Pfizer Inc છે.

ખનો નવો ચાટ (આ િતૃ ) લોકોના વહલાસર િનદાન તરફ દોર  જઈ શક.
2015/16 મા ંસમગ્ર િવ મા ંરસ- અનરાગ દશાર્વતી બીજી પ્રગિતુ - િવકાસ AMD મા ંદ્રિ ટની ઉણપના પહલેા- શ આતના 
તબકકા નકકી કરવા માટે પ્રથમ કસોટી કરવામા ંઆવી હતી. આવી ફાઈટ ફોર સાઈટન ું(દ્રિ ટ માટેની લડત) િનિધયન 
સશંોધનકારકોએ કયર્ હત ંુ ,ુ અને મરફી ડસ આઈ હોિ પટલ ૂ (Moorfields Eye Hospital) NHS ફાઉ ડેશનના િવિશ ટ 
ટ્ર ટીઓએ આ કસોટીની યોજના કરી હતી, કે  સમગ્ર િવ મા ંલાખો લોકોના શ આતના િનદાન તરફ કદાચ દોરી શકે. 
કસોટી- તપાસ- ધ મરફી ડસ એકયિટ ચાટર્ ૂ ૂ (Moorfields Acuity Chart) – ઉંમર- વયને લગતી મેકયલર િવકિત સાથે ુ ૃ
જોડાયેલ શ આતની આંખની ઉણપ શોધી શકે; થી કરીને દરદીઓ જલદીથી સારવારની સગુમતા- પ્રવેશ સાધી શકે. 
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ખના ભાિવ િનષણાતોના િશ ણ 
મરફી ડસ ૂ (Moorfields) ચાર મહ વના શૈક્ષિણક કાય  પરા પાડે છેઃૂ

● અમે NHS- િનિધયનના ઓફથલમોલિજ િશક્ષણ અને તાલીમના સૌથી મોટા પ્રોવાઈડર છે, કે ઓની સાથે કોઈ એક
થાિનક િશક્ષણ સેવા પરી પાડનાર હે થ એડયકેશનૂ ુ  ઈંગ્લે ડ મારફતે કંટે્રકટ કરવામા ંઆવે છે.

● કોઈ એક એ લોયર તરીકે, અમે અમારા એ લોઈઝના િવકાસ- પ્રગિતમા ંમડી રોકાણ કરીએ છીએૂ , કે મા ંસમાવેશ
થાય છે. અમારા આગેવાનો, મેનેજરો અને િબન િક્લિનકલ ટાફ અને તેની સાથોસાથ અમારા િક્લિન ય સની તાલીમમાં
નવા માગ મા ંિવકાસ આરંભ કરવાન ંચાલ રાખીએ છીએુ ુ .

● અમે યકે ૂ (UK) અને પરદેશમાથંી, િવશાળ- િવ તતૃ NHS અને વતતં્ર િશક્ષણ પ્રા ત કરનારા હે થ કેર ધધંાધારીઓને
ખ લા બજારમા ંિશક્ષણ અને તાલીમ પરી પાડીએ છીએુ ૂ .

● અમે દરદીઓ અને તેઓના સગા- સબંધંીઓને આંખની િ થિત માટે માિહતી – જ્ઞાન આપી, તેઓને સમ યાઓ નકકી
કરવામા ંસમથર્ બનાવી અને અમારા સપોટર્ સાથે તેઓની િ થિતનો પ્રબધં કરીએ છીએ.

િશક્ષણના કોઈ એક સમગ્ર િડરેકટર ઓફ એડયકેશન માટે િનિધયન મજંર કરવામા ંઆવેલ છે કે  બધીજ િવશેષતાઓ અને ુ ૂ
ધધંાઓને આવરી લે છે. આ ભિમકા માટે ૂ 2016 મા ંનોકરીમા ંભરતી કરવાન ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છેુ , અને િનમણકં ૂ
થયેલ િશક્ષણના િનયામક (િડરેકટર ઓફ એડયકેશનુ ) બોડર્ના લેવલે િશક્ષણન ંપ્રિતિનિધ વ કરી અને શૈક્ષિણક યહરચનાનો ુ ૂ
અમલ કરશે કે  નીચે જણાવેલ યહા મક િવષયો આવરી લેશેઃૂ  

આગેવાની અને 
કામગીરીની 
સવર્ ે ઠતા

ટકાવી રાખવા િવષે

ઉ પાદનમા ં
નવીનીકરણ

યહા મક ભાગીદારીૂ



2015/16 ઓ ટોમ  શ ણક સમી ાે ૈ
 150 ઓ ટોમેિટ્ર ટસને િસિટ રોડમા ં(City Road)

અઠવાિડક િશક્ષણ આપવ ંકે ન ંજોડાણ જનરલુ ુ
ઓિ ટકલ કાઉિ સલની કિ ટ યઈંગ ૂ (ચાલ)ુ શૈક્ષિણક
તાલીમના પોઈ ટસમા ંહોય છે.

 રેકડર્ કરવામા ંઆવેલ શૈક્ષિણક સેશ સની શ આત કરી
થી કરીને ટાફના (લોકેશન) થળ પ્ર યે યાન નિહ

આપતા બધાજ ટાફને લાભ મળી શકે.
 અમારા ખબજ મેળવવા માટે પ્રય ન કરવામા ંઆવતાૂ

રેિસડે ટ પ્રોગે્રમ માટે સવર્ગ્રાહી તાલીમ પ્રોગે્રમને
િવિધસર બના યો.

 અમારા ચાલ-ુ સતત શૈક્ષિણક તાલીમના અ યાસક્રમો
ે ઠ ફીડબેક પ્રા ત કરી અને 100 માથંી 95 આંક 

મેળવે છે. 
 ઝામર કે ગ્લકોમામા ંઅમારો પ્રથમ મોડયલ રાખ્યો હતોુ ૂ

કે ને દેશમાનંા આજબાજના ભાગોમાથંી ુ ુ 28

િવધાથીર્ઓ મેળ યા હતા–ં કે  કોલેજ ઓફ
ઓ ટોમેિટ્ર ટસને આ દેશમા ંઅિધકત કરવામા ંઆવેલૃ
પ્રથમ મોડયલ હત ંૂ .ુ

અ ડરર ડ એટ ક ઉપ નાતક શ ણક સમી ા ે ૈુ
2015/16 

 ત્રણ તબીબી કલોમાથંી ૂ 800 તબીબી િવધાથીર્ઓને
થળ ઉપર ઓફથલમોલિજ િશક્ષણ.

 બધીજ ત્રણ તબીબી- મેિડકલ ક સૂ - શાળાઓમાથંી
પોિઝિટવ ફીડબેક – કે મા ં0-100 કેલ (આંક)
ઉપરના 92.35 સરેરાશવા  સયંકત ફીડબેક હોયુ .

 દરેક શૈક્ષિણક વષર્મા ં યિક્તગત મેિડકલ કલોમા ંબીજાૂ
400 િવધાથીર્ઓને િશક્ષણ આપવં.ુ

 2015 ન ંપ્રિત ઠાદાયક રા ટ્રીય ડયક એ ડરુ ૂ
(national Duke Elder) અ ડરગે્રડયએટ ઈનામુ
પરીક્ષામા ંસૌથી મહ વની 20 જગ્યાઓમા ંિવધાથીર્ઓએ
તેમાનંા આઠ ઈનામો લીધા હતા.ં



અમાર  ન વ ધરાવનાર  ે ૃ
ટ મમા ંથતા ંફરફારો
2015/16 મા ંઆ મરફી ડસની ૂ (Moorfields) નેત વ ધારવનારી ટીમમા ંમહ વપણર્ ફરફાર થયા હતાંૃ ૂ ે . ટ્ર ટના ચીફ 
એગ્ઝેકયિટવુ , જોન પેિલ (John Pelly), આઠ વષર્ની સેવા બાદ િનવત થયા હતાંૃ . મરફી ડસ ૂ (Moorfields) હમેંશા 
તેઓની ડહાપણભરી અને સાધન સામગ્રીવાળી આગેવાનીથી કે મા ંસતત નાણાકીય સામ યર્ અને સેવામાનંા થતા િવકાસ- 
પ્રગિતના લક્ષણ કે ખાિસયત માટે કતજ્ઞ રહશેેૃ .  

માચર્ 2016 મા,ં ટ્ર ટના બોડ તેમના અ યક્ષ, િડ માકર્હમને 
(Rudy Markham), પણ િવદાય આપી હતી. આવાજ 
સમય- ગાળા દરિમયાન, તેમની સભંાળપવર્કની અને ૂ
િનષણાતવાળી આગેવાની માટે, બોડર્ િડને (Rudy) 

પે્રમપવર્ક યાદ રાખશેૂ . છે લા પાચં વષ ના સમયથી, ફ અિર ે ુ
મિહનામા ં થળાતંર કરવાથી, અમારા નાણાકીય ઓિફસર, 
ચા સર્ નલે (Charles Nall), પણ તેમના ખબજ નાણાકીય ૂ
અને વેપાર- વાિણજયની બાબતમા ંમરફી ડસની કારભારી ૂ
માટે (stewardship of Moorfields) ફાળો- િહ સો 
આ યો છે. લાબંી અને સમિપર્ત સેવાને અનસરીને માચર્ ુ
2016મા,ં સ યપદ માટેના કાઉિ સલના વાઈસ- ચેર િબલ 
િટડમસ (Bill Tidmas) પણ િનવત થયા હતાંૃ .

એિપ્રલ 2016 સધીુ , વચગાળાના મખ્ય વહીવટકતાર્ુ , 
જિલઅન નેટલૂ  (Julian Nettel), પણ વહીવટ ટીમમા ં
જોડાયા હતા;ં અને ટે્રિટિજ અને વેપારને લગતા િવકાસના 
િડરેકટર તરીકે જોહાના મોસ (Johanna Moss) થયા; 
ચીફ ઓપરેિટંગ ઓિફસર તરીકે જોન િક્વન (John 

Quinn), આ યા; એિલસા ટીલ (Elisa Steele) ચીફ 
ઈ ફમેર્શન ઓિફસર બ યા, અને ટીવન ડેિવસ (Steven 

Davies), ચીફ ફાઈને શલ ઓિફસર થયા. એિપ્રલ 2016 
મા ંડેિવડ પ્રોબટ (David Probert) મખ્ય વહીવટકતાર્ ુ
તરીકેની ભિમકાનો વીકાર કયૂ . અમારી વડી નેતાગીરીની 
ટીમમા ંઆવી િનમણકંોએ વધારે ઉ સાહ અને ઉ ેજન ૂ
આપનાર જ સો આ યો હોવાથીુ , મરફી ડસને ૂ
(Moorfields) ભાિવ માટે ખબજ મજબત િ થિતમા ંમકી છેૂ ૂ ૂ .

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16 



અમા ં થાન કયા ંછુ ે
સમગ્ર લડંન અને સાઉથ ઈંગ્લે ડમા ંઅમારી પાસે હાલમા ં32 NHS થાન 
છે. આનો અથર્ એવો થાય કે અમે સમગ્ર સેિટંગ્સ – પિરવેશ અને જગ્યા- 
થળોના દરદીઓના રહઠેાણ નજીક અમે િનષણાત સારવાર પરી પાડી ૂ
શકીએ. 

િસિટ રોડમા ં(City Road) આવેલ અમારા મ ય થ લડંનના થળમા ં

મરફી ડસ આઈ હોિ પટલ ૂ (Moorfields Eye Hospital) છે કે જયા ં
અમે સવર્ગ્રાહી સામા ય અને િવિશ ટ આઉટપેશ ટ, િનદાન અને શ િક્રયાની 
સેવાઓ, તાકીદની શ િક્રયા અને 24- કલાકોની A&E સેવા પરી પાડી ૂ
શકીએ. મોટા ભાગની અમારી સશંોધન અને શૈક્ષિણક પ્રવિતઓનંૃ  ુ થાન 
િસિટ રોડની (City Road) આસપાસ રહલે છે.

િડિ ટ્રકટ હ સ- કે દ્રોવાળા સામા ય હોિ પટલ સેવાઓના સહ- થાનો છે  
કે જયા ંસવર્ગ્રાહી આઉટપેશ ટ અને િનદાનવાળી કેર અને ગચંવણભરેલ ૂ
આંખની શ િક્રયા પરી પાડવામા ંઆવે છેૂ . આંખના સશંોધન અને િવિવધ- 
શાખા ધરાવનારા નેત્રરોગને લગતા િશક્ષણના થાિનક સે ટર તરીકે વધતી 
જતી સેવાઓ આપે છે. 

થાિનક િવ તાર માટે િદવસ સમયની શ િક્રયાની સાથોસાથ અમારા 
થાિનક શ િક્રયાને લગતા કે દ્રો પણ વધારે ગચંવણભરેલ આઉટપેશ ટ ૂ
અને િનદાનવાળી સેવાઓ પરી પાડશેૂ . 

મરફી ડસની ૂ (Moorfields’) ક યિનિટ આધાિરત આઉટપેશ ટ િક્લિનકસ ૂ
મહ વપણર્રીતે આઉટપેશ ટ અને નૈદાિનક સેવાઓ ઉપર કેિ દ્રત થાય છે કે ૂ
 દરદીઓના રહઠેાણો નજીક ક યિનિટ આધાિરત થળોમા ંરહલે છેૂ . 

અમારી ભાગીદારીઓ અને નેટવકર્સ મારફતે અમે તબીબી – મેિડકલ અને 
ધધંાધારીવાળો સપોટર્ ઓફર કરી અને બીજી સં થાઓ ારા પ્રબધં કરવામા ં
આવતી આંખની સેવાઓમા ંસયંકતરીતે કાયર્ કરીએ છીએુ . 

સમગ્ર લડંનના નેટવકર્સ માટે અને િવિવધ ડાયિબટીઝને લગતી 
રેિટનાપથીની (રેિટનાની કોઈ પણ સોજા વગરની બીમારી) તપાસ કરનારી 
સેવાઓમા ંઅમે િક્લિનકલ આગેવાની પરી પાડીએ છીએૂ , કે  રેિટના 
પિરપકવ થયેલ પહલેા ંતે પ્ર યે યાન આપે છે, અને  એવી આંખની 
િ થિત હોય છે કે  પિરપકવ થયેલ સમય પહલેાના બાળકને (િપ્રમટયરૂ) 
અસર કરે છે. 

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16



2015/16 મા ંથયલ મહ વ ણે ૂ
િવકાસ- ગિતઓ 

રફ ડસ આઈ હો પટલ ૂ NHS ફાઉ ડશન ટ (Moorfields Eye Hospital  

NHS Foundation Trust) માટની િસ ધઓ  ંઆ બી  કોઈ વષ રહ  છુ ુુ ે.

પ્ર કટ ઓિરઅલ (Project Oriel), કે  અમારી 
યિનવિસર્િટના ભાગીદારો મ ય થ લડંનના થળે આવેલ ધ ુ
UCL ઈનિ ટટ ટ ઓફ ઓફથલમોલિજની ૂ (UCL 

Institute of Ophthalmology) સાથેના અમારા 
આયોજનવા  કોઈ એક નવ સશંોધનુ , િશક્ષણ અને િક્લિનકલ 
કેરન ંકે દ્ર છેુ , તેને િકંગ્સ ક્રોસ સેંટ પેનક્રાસ (King’s Cross 

St Pancras) િવ તારમા ંઆવેલ પ્ર તાિવત થળની 
બાબતમા ં ટેઈકહો ડસર્ સાથે રચના મક ચચાર્- િવચારણા 
મારફતે પ્રગિત સાધી છે. ટ્ર ટની ક્ષમતાની બાબતમા ં યહામ ૂ
કાઉિ સલ (Newham Council) સાથે ચચાર્ રાખવામા ં
આવી છે થી કરીને ઈ ટ લડંનમા ંકોઈ એક નવ ુ
આઉટપેશ ટ અને ચાલી શકે તેવ ંકે દ્ર થાિપત કરી શકાયુ . 

આગળ જતા, નવે બર 2015 મા ંઅબ ધાિબ ુ (Abu Dhabi) 

ખાતેની અમારી નવી સગવડતાની અનાવરણ િવિધ કરવામા ં
આવેલ છે, અને એિપ્રલ 2016થી સપંણર્ ઓૂ પરેશનલ છે,  
અને 10th વ ડર્ હે થકેર ટરીઝમ ક ગે્રસમા ંમરફી ડસુ ૂ  

(Moorfields) દબાઈએ ુ (Dubai ) આંતરરા ટ્રીય પેશ ટ 
કેર ટીમ ઓફ ધ યરમા ંિવ તા બની છે.  

િસિટ રોડમા ં(City Road) આવેલ કોઈ એક નવી 
ઈ ટ્રાિવટેરલ ઈં કશન િ વટના £1.25 િમ યનવાળી 
સગવડતાઓમા ંઅમે મડીૂ  રોકાણ કરવાન ંચાલ રાખ્ય છેુ ુ ુ . 

અગાઉની રેિટનલ થેરિપ યિનટમા ંઆથી પિરવતર્ન આ ય છેૂ ુ , 
કે મા ંનીચેના ભ યતિળયે મયાર્િદત બારીઓ વગરની જગ્યા 
હતી અને તેને ત્રીજા માળે કોઈ એક નવ મોટ અને વધારે ુ ુ
ઉજાસવા  વયપંણર્ ૂ (સે ફ કંટેઈ ડ) યિનટ બ ય છેૂ ુ . આ નવા 
િ વટમા ંપાચં સમિપર્ત કરવામા ંઆવેલ આકારણી કરી શકાય 
તેવા મો અને ચાર ઈં કશન મો પરા પાડવામા ંઆવેલ છેૂ , 
અને તેનો ય ૂ(U) શેઈપવાળો આકાર દરદીઓને એક 
િવ તારમાથંી બીજા િવ તારમા ંસરળતાપવર્ક જવાનો અવકાશ ૂ
આપે છે.  

િડસે બર 2015, CQC એ અમારા િસિટ રોડની (City 

Road) અને મે 2016 મા ંનેટવકર્સની જગ્યાઓની તપાસ- 
િનરીક્ષણ કરવાની અમને સચના આપવામા ંઆવી હતીૂ . 
તપાસ- િનરીક્ષણ માટે સમગ્ર સં થા તૈયાર કરવામા ંરોકાયેલી 
હતી. મરફી ડસ ૂ (Moorfields) તેની સેવાઓની ગણવતા ુ
અને સરિક્ષતતામા ંસધારો લાવવા સતત પ્રય નો કરી રહી છેુ ુ . 
અમારી કામગીરી કેવી સારી રહી છે તેની તપાસ કરવા માટે 
અમે વચનબ ધ છીએ અને સમ યાઓને િનિ ત કરી અને 
તેમાથંી માિહતી જ્ઞાન મેળવવાની અમારી પાસે યોગ્ય થાને 
યિક્ત ુ (િમકેિનઝમ) હોય છે. અમે CQC ના િનરીક્ષણ – 
તપાસને આવકારીએ છીએ કે  અમારા સતત સધારાઓ ુ
કરવાના અમારી સમિપર્તતાને અને ઊચી ગણવતાવાળી ુ
સેવાઓને પ્રદિશર્ત કરવાની આ એક તક આપે છે. 



NHS માટનો િવગતવાર નકશો- 
મા હતી (  િ ટૂ ) 
NHS ઈંગ્લે ડ ારા પસદં કરવામા ંઆવેલ 13 માનંા રા ટ્રીય તી  કેરના સહયોગી સરંક્ષક દળ કે અગ્રણી (વેનગાડર્) તરીકે 
મરફી ડસ ૂ (Moorfields) તેમાનંી એક રહલે છે. દરેક આવો અગ્રણી પ્રોગે્રમ કોઈ નવા કેર મોડેલના િવકાસ તરફ દોરી જઈ, 
કે  ભિવ યમા ંNHS માટે િવગતવાર નકશો કે માિહતી આપનાર તરીકે કાયર્ કરી, અને બાકી રહલે હે થ અને કેર િસિ ટમ 
માટે કોઈ પે્રરણા આપનાર બની શકે.  

આવા સરંક્ષક દળ કે આગેવાનીનો (વેનગાડર્) લ ય 
નેટવકર્વાળી કેરન ંિવતરણ કરવામા ંઅમારી જ્ઞાન પ્રાિ તને ુ
એકિત્રત કરવાનો લ ય રાખે છે થીઃ 

 NHS પ ટ સમજ િવકસાવી શકેઃ

- આવી કેરન ંનવ મોડેલ કયારે અને કેવી રીતે આવીુ ુ
સિક્રય હોિ પટ સને િક્લિનકલ અને નાણાકીયરીતે 
ટકાવી શકાય તેવી હોિ પટલ બનવામા ંસપોટર્ 
આપી શકે. 

- આવી નેટવકર્ કેરને સમગ્ર સેવામા ંવધારે િવ તતૃ
કરવાની અસર- પિરણામને જાણી શકાય. 

 મરફી ડસમા ંૂ (Moorfields), અમે ટકાવી શકાય તેવી
નેત્રરોગને લગતી સેવાઓન ંિવતરણ કરી શકીએ કે ુ
થાિનક લોકોની જ િરયાતોને અસરકારક નેટવકર્માં
સતંોષી શકે.

અમારા પ્રોગે્ર સ બે મહ વના ઉ પાદતોન ંિવતરણ કરી શકે કે ુ
 િવશાળ NHS, અને મરફી ડસ ૂ (Moorfields) માટે 

લાભ- ફાયદાઓ આપી શકેઃ  

 આવી નેટવકર્ કેરનો અમલ કરવાની જ િરયાત િસ ધ
કરવામા ં  ે ઠ પે્રિક્ટસન ંસિંહતાકરણ કરી શકે તેવુ ુ
ટલિકટ અને તેની સફળતા માટે જ રી સમાલોચનૂ
કરતા ઘટકોની માિહતી આપી શકે.

 થાિનક લોકોની જ િરયાતો સતંોષી શકે તેવી સેવાઓનંુ
િક્લિનકલ અને નાણાકીયરીતે િવતરણ કરવામા ંતે કેવી
રીતે નેટવકર્ કેરના મોડે સને િવ તત કરી અને ટકાવીૃ
શકાય તેવી પરેખા આપત ંપ્રકાશનુ .



અમાર  કામગીર  

આ વષેર્ અમે ચાલ રાખ્ય છેઃુ ુ  

 સાઉથ ઈંગ્લે ડ અને લડંનના અમારા સમગ્ર નેટવકર્મા ં ે ઠ કે િવક્રમ
સખં્યાના દરદીઓની સારવાર આપી અને અમારી સેવાઓમા ંિવકાસ-
વિ ધ કરવીૃ .

 અમારા પ્રણાલીગત ઉચા ધોરણો મજબ કેર અને સારવાર પરી પાડવીૂ ૂ .

 અમારા દરદીઓમાથંી અપવાદ પ રચના મક ફીડબેકમા ંઆનદં માણવો –
ફિમિલ ટે ટ ે (કસોટી) અને રા ટ્રીય િમત્રોનો પ્રિતભાવ આપતા 96.4%

દરદીઓ તેઓના િમત્રો અને પિરવારોને મરકી ડસની ૂ (Moorfields)

ભલામણ કરશે.

 કામગીરી અને નાણાકીયની બાબતમા ંઅમારી િવિધસરની NHS

જવાબદારીઓ સતંોષવી.

િવતરણ  ં થળુ

A&E (એકિસડ ટ અને ઈમ િ સ) 

ઈનપેશ ટ િદવસવાળા કેસ 

ઈનપેશ ટ પસદંગીય (આયોજન) 

ઈનપેશ ટ િબન- પસદંગીય (િબન આયોજન) 

આઉટ પેશ ટ 

લ સરવાળોુ  
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ણવતા  ંક કરણ કરવા િવષુ ુ ે 
અમે મરફી ડસમા ંૂ (Moorfields)  કંઇ કરીએ તેમા ંગણવતા મહ વની હોય છેુ , અને “અમારા ે ઠ વ ના કે દરદ્રિ ટન ંૂ ”ુ 
અમારા 10 વષર્નો યહા મક િવષય બનેલ છેૂ . 

 “સૌથી ઉચી ગણવતાના ધોરણવાળા દરદીઓના અનભવુ ુ , 
પિરણામો અને બધાજ થળોએ સલામતીવાળી” ગણવતાના ુ
િવતરણની યવ થાવાળા 2016/17 માટેના અમારા 
સં થાગત લ યોનો પ્રારંભ કરવો. 

સમગ્ર 2015/16, દરિમયાન મરફી ડસેૂ  (Moorfields) 

સારી કામગીરી આપવાન ંચાલ રાખ્ય છે કે  માટે અમે ુ ુ ુ
મરફી ડસના ૂ (Moorfields) ટાફની વચનબ ધતા અને 
મડીરોકાણ માટે આભારી છીએૂ . અમે આ મસતં ઠ ુ
(ક પલેસ ટ) નથી, અને વીકારીએ છીએ કે 2016/17 મા ં
અમને બધાજ િવ તારોમા ંઘણ બધ કરવાન ંરહ ેછેુ ુ ુ .  

2016/17 મા ંમરફી ડસમા ંૂ (Moorfields) પિરવતર્ન 
લાવવા માટેના નવા પ્રોગે્રમને િવકસાવવામા ંઆવશે,  
અને તે મહ વના િવ તારોમા ંકરવામા ંઆવતા સધારાઓને ુ
ટેકો આપશે, ખાસ કરીને દરદીઓના અનભવમાંુ . 

દરદીને સમાિવ ટ કરી અને જોડાણ કરતી યહરચનાનો ૂ
આરંભ કરવામા ંઆવશે, કે મા ંપહલેેથી ચાલ રહલે ે ઠ ુ
કાય ના ઘણા બધા ભાગોને સાથે ભેગા લાવી, અને કોઈ એક 
સવર્ગ્રાહી લાનમા ંતેને સયંોજકરીતે લાવવામા ંઆવશે.  

2015/16 મા ંઅમને “ભલમાથંી માિહતીૂ - જ્ઞાન પ્રા ત 
કરવાના” રા ટ્રીય લીગમાનંા 230 ટ્ર ટમાથંી 24th થાન- 
ઓકે રાખવામા ંઆ યા હતા ં(િનખાલસતા અને ભલોનો િરપોટર્ ૂ
કરવા િવષેના િવિવધ માનદંડ ઉપર આધાિરત આવા ટ્ર ટનો 
આંક- થાન કરવા ારા આવા લીગને મકવામા ંઆ ય હત ંૂ ુ .ુ) 
અમે િનખાલસ કે ખ લી સાં કિતને અગ્રતા આપવા ુ ૃ
પિર મપવર્ક કાયર્ કરી રહલે છેૂ , અને અમારી સં થા યોગ્ય 
માગર્મા ંઆગળ વધી રહી છે તે માટે અમારી પાસે નકકર 
પરાુ વો છે. આવી સાં કિત િવકાસૃ - વિ ધ કરવાન ંચાલ રાખી ૃ ુ ુ
અને સમગ્ર સં થામા ંગણવતાવાળા અનભવમા ંઆગળ ુ ુ
વધવાન ંચાલ રાખવામા ંઆવશેુ ુ . અમે દરદીઓના અનભવુ , 
સલામતી અને પિરણામ લાવવામા ંસતત આગળ વધી રહયા 
છીએ. 
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નાણાક ય બાબતો િવષે 
2015/16 મા ંઅમારી આવકમા ંવધારો- વિ ધ થવાન ંચાલ રહય હત ંૃ ુ ુ ુ .ુ મોટા ભાગની અમારી આવક NHS પ્રવિતઓમાથંી ૃ
આવતી હોય છે, કે ન ંિવતરણ કરવા કિમશનરો અમને નાણાની ચકવણી કરતી હોય છેુ ૂ . 2015/16 મા ંઅમે NHS પ્રવિતમા ંૃ
વધારો જોયો હતો. 

અમને વધારાની આવક અમારા સશંોધન અને િવકાસ અને િશક્ષણ અને તાલીમવાળી પ્રવિતઓમાથંી મળે છેૃ , 
અને તેની સાથોસાથ વેપાર- વાિણજયને લગતા િવભાગોમાથંી –મરફી ડસ ફામર્ યિટક સૂ ૂ  (Moorfields 

Pharmaceuticals), મરફી ડસ પ્રાઈવેટ ૂ (Moorfields Private), મફી ડસ યનાઈટેડ આરબ એિમરેટસ ૂ ુ
(Moorfields United Arab Emirates) (UAE) અમારા બધાજ દરદીઓની કેરના લાભ માટે વધારાની 
િબન (નોન) -NHS આવકન ંમડીરોકાણ કરવામા ંઆવે છેુ ૂ .

2015/16 ન ંવષર્ મરફી ડસને ુ ૂ ( Moorfields) પ્ર યક્ષરીતે અને િવશાળ NHS િસિ ટમ માટે 
આ વષર્ પડકાર પ રહય હત ંુ .ુ 2015/16 માટેની અમારી આધાર રાખનારી નાણાકીય કામગીરી 
£2.0 િમ યન અિધશેષ (સર લસ) હતી. (2014/15: 4.4 િમ યન અિધશેષ).

મરફીલૂ ડ્સ (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16



અમાર  હરચના ૂ - ટ જ 
અમારો લ ય કે કાયર્કે્ષત્ર 

“આંખ- નતે્રની ગેર યવ થામા ંસારવાર અને કરમા ંકોઈ એક ે
નેત વ ધરાવત આંતરરા ટ્રીય ક દ્ર બનવાની છેૃ ુ ે , ક મા ંે
સશંોધન અને િશક્ષણમા ંઅમને ે ઠતા ઉ સાહ- પ્રેરણા 
મળતી હોય.” 

2010 મા ંમરફી ડસે ૂ (Moorfields) તેની 10- વષર્ની યહરચનાવાળી ૂ “ ે ઠતા માટેના અમારા વ ન- દરદ્રિ ટૂ  “અવર 
િવઝન ઓફ એકસલે સ” પ્રિસ ધ કરી હતી, અને 2013 મા ંઆ યહરચનાની શ આતની પણર્તા તાજી કરી હતીૂ ૂ . UCL 

ઈનિ ટટયટ ઓૂ ફ ઓફથલમોલિજ (UCL Institute of Ophthalmology) સાથેના સયંોજનમા,ં ટ્ર ટે ઓગ ટ 2013  

મા ંઆ સયંકત સશંોધન અને િવકાસની યહરચનાની સહુ ૂ - પ્રિસિ ધ કરી હતી કે મા ં2020 સધીના અમારા સયંકત ુ ુ
સશંોધનવાળી દ્રિ ટ અને યહરચના દશાર્વવામા ંઆવી હતીૂ . મરફી ડસની ૂ (Moorfields) િશક્ષણ અને તાલીમની 
યહરચનાન ંપ્રકાશનૂ ુ  2014 મા ંકરવામા ંઆ ય હત ંુ .ુ

હાલમા ંઅમે અમારી સં થાની યહરચના તાજી કરવા કોઈ એક સવર્ગ્રાહી િવકાસ કરી રહયા છીએ કે મા ંઅમે અમારા ૂ
ભાગીદારો સાથે કોઈ એક સસગંત અને જોડાણ કરતી યોજના િવકસાવવા કાયર્ કરી રહયા છે ુ , કે  અમારા િક્લિનકલ 
સશંોધન અને શૈક્ષિણક અિભગમ દશાર્વે છે. 

અમારી યહરચનાન ંસૌથી મહ વન ંપાસં એ છે કે દરરોજ અમારા ટાફને તેઓની સવર્ ે ઠતામા ંરહવેા માટે સપોટર્ આપવો ૂ ુ ુ ુ
થી કરીને સધારાઓ ચાલ રાખવા માટેની અમારી મહ વકાકં્ષાવાળી યોજનાન ંિવતરણ કરવામા ંતેઓને મદદ પ બની શકાયુ ુ ુ . 

મરફી ડસૂ  વે (Moorfields Way) માટેનો અમારી સાં કિતમા ંથતો ફરફાર મ ય થ તબકકે ચાલ રહીૃ ે ુ , દરદીઓ અને ટાફ 
અમારી સં થાના અનભવ િવષે કેવી અપેક્ષા રાખે છે તેન ંધોરણ નકકી કરી શકાયુ ુ . 



2016/17 માટના સં થાગત 
ક િનગિમક લ યો 
2016/17 માટે બોડ નીચે જણાવેલ સં થાગત (કોપર્રેટ) લ યો નકકી કયાર્ છેઃ 

અમારા બધાજ થળોએ સૌથી ઉચા ધોરણના દરદીઓના અનભવુ ; પિરણામો 
અને સલામતીન ંિવતરણ કરવ ંુ .ુ 

મ ય થ લડંનમા ંિવિશ ટ સે ટરના સપોટર્થી, કોઈ એક સફળતાપવર્કન ંઆઈ ૂ ુ
કેર સેવાઓન ંનેટવકર્ પરં પાડવ ંુ ુૂ ુ .  

કેર પરી પાડવા અને નોકરીૂ - રોજગાર માટેના એક મહાન થળ તરીકે 
અમારા લોકો અને સં થાનો િવકાસ કરવો. 

નાણાકીય િ થરતાની ખાતરી કરી, 2016/17 અને 2017/18 ના અિધશેષન ું
િવતરણ કરવ ં.ુ 

આંતરરા ટ્રીય સશંોધન, અને યહા મક ભાગીદારીની એકાગ્રતામા ંૂ
મોખરે રહવે ં.ુ 

યહા મક ભાગીદારો સાથે એક પતા રાખીૂ , આઈ કેરના િક્લિન ય સના 
િશક્ષણ અને તાલીમમા ંઆગળ પડતી ભિમકા ભજવવીૂ . 



અમાર  યવ થા – સચંાલન કવી ર ત કરવામા ંઆવ છે ે ે 
2006 ના નેશનલ હે થ સિવર્સ એકટ (National Health Service Act) હઠેળ કોઈ એક લાભદાયી જાહરે િનગમ- મડંળ તરીકે 
કાયર્ કરવા મરફી ડસ આઈ હોિ પટલ ૂ NHS ફાઉ ડેશન ટ્ર ટને (Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust) અિધકિત ૃ
મળેલ છે. આ બોડર્ન ંનેત વ િડરેકટસર્ કરતા હોય છે કે ઓ ગવનર્રોના બોડર્ને જવાબદાર હોય છેુ ૃ , અને  મે બરશીપ 
કાઉિ સલ તરીકે મરફી ડસમાંૂ  (Moorfields) ઓળખાય છે. આ પાનાઓ ઉપરનો કોઠો 2014/15 મા ંઆવી બે સં થાઓની  
રચના બતાવે છે. ચાલ સ યપદ કે મે બરશીપ માટે મલાકત લોઃુ ુ  www.moorfields.nhs.uk 

 2015/16 ના બોડ ઓફ ડરકટસ 

નોકર  ંશીષકુ  નામ 

ચેરમેન િડ માકર્હમ (Rudy Markham) (િનવત ૃ 31 માચર્ 2015) 

ચીફ એગ્ઝેકયિટવુ  જોન પેિલ (John Pelly) (િનવત ૃ 30 નવે બર 2015) 

વચગાળાના ચીફ એગ્ઝેકયિટવુ  જિલઅન નેટલ ુ (Julian Nettel) 

(1 િડસે બર 2015 – 17 એિપ્રલ 2016)* 

િબન- એગ્ઝેકયિટવ િડરેકટસર્ુ  Rosalind Given-Wilson 

Deborah Harris-Ugomah 
Professor Phil Luthert 
Andrew Nebel
Sumita Sinha
Steve Williams**

મેિડકલ િડરેકટર Mr Declan Flanagan 

િડરેકટર ઓફ િરસચર્ એ ડ ડેવેલપમે ટ Professor Sir Peng Tee Khaw 

િડરેકટર ઓફ નસીર્ંગ એ ડ અલાઈડ હે થ પ્રોફશ સે  Tracy Luckett 

ચીફ ફાઈનેનશલ ઓિફસર Charles Nall (િનવતૃ 29 ફ અિર ે ુ 2016) 

ચીફ ફાઈનેનશલ ઓિફસર Steven Davies (1 માચર્ 2016 થી) 

ચીફ ઓપરેટીંગ ઓિફસર Mary Sherry (15 મે 2015 સધીુ ) 

ચીફ ઓપરેટીંગ ઓિફસર Ruth Russell (18 મે 2015 થી 1 નવે બર 2015 સધીુ ) 

ચીફ ઓપરેટીંગ ઓિફસર John Quinn (2 નવે બર 2015થી) 

*18 એિપ્રલ 2016 ના રોજ ડેિવડ રોબટર્ (David Probert) ચીફ એગ્ઝેકયિટવ બ યાુ .
** 1 એિપ્રલ 2016 થી કામચલાઉ ચેરમેનની ભિમકા ટેસા ગ્રીનૂ  (Tessa Green ) લેશે.

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
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નીચે જણાવેલ સહ- િડરેકટસર્ બોડર્ની મીિટંગમા ંહાજર રહશેે પણ મતાિધકાર નથીઃ 

નોકર  ંશીષકુ  નામ 

િડરેકટર ઓફ NHS ફાઈને સ એ ડ ડે યિટ ચીફ ફાઈનેનશલ ુ
ઓિફસર 

ટીવન ડેિવસ (Steven Davies) 29 ફ અિર ે ુ 2016 
સધુી 

િડરેકટર ઓફ ટે્રિટિજ એ ડ િબઝનેસ ડેવેલપમે ટ જોહાના મોસ (Johanna Moss) 13 જલાઈુ  2015 થી

ચીફ ઈ ફમેર્શન ઓિફસર એિલસા ટીલ (Elisa Steele ) 1 નવે બર 2015 થી 

િડરેકટર ઓફ હયમન િરસોસીર્સુ  સેિલ ટોિર (Sally Storey) 

િડરેકટર ઓફ કોપર્રેટ ગવનર્ સ ઈઅન ટો બલશન (Ian Tombleson) 

2015/16 ની કાઉ સલનના સ યપદ 

મતદાર ે  ટંાયલા ગવનસૂ ે  

Bedfordshire and Hertfordshire public  Jane Colebourn 
Ron Wallace* 

North East London and Essex public Istvan F Selmeczi 
Bill Tidmas** 

North Central London public Paul Murphy 
Mir Habibur Rahman 

North West London public Simon Mansfield 
Brian Watkins 

South East London public Allan MacCarthy 
Suryanarayanan Naga Subramanian 

South West London public Patricia Davies 
Bernard Dolan 

Patient constituency Brenda Faulkner 
Robert Jones 
Jill Wakefield 

Staff constituency Colin Carter 
Alexandra Edwards 
Eilis Kennedy 
Mary Masih 

*9 ટેમબર2015 ના રોજ રાજીનામ આ યુ ુ
**7 માચર્ 2016 ના રોજ રાજીનામ આ યુ ુ

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
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િતિનિધ વવાળ  સં થા િનમ કં થયલ ગવનરોૂ ે  

City University John Lawrenson  
International Glaucoma Association Helen Doe  
London Borough of Islington Vacant 
Royal National Institute of Blind People (RNIB) Fazilet Hadi 
University College London Professor Peter Mobbs  

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16 



શરદ (ઓટમ) 2016 મા ંનવા ગવનરોની જ રયાત 

સ ટે બર 2016 મા ંમરફી ડસની ૂ (Moorfields’) સ યપદ માટેની કાઉિ સલમા ંફાઉ ડેશન ( થાપના) 
ટ્ર ટ સ યો અને દરદીઓન ંપ્રિતિનિધ વ કરવા ગવનર્રોની નવી ચટંણી થશેુ ૂ . 

હોિ પટલને સપોટર્ કરવામા ંગવનર્રો મહ વની ભિમકા ભજવે છેૂ . િવિશ ટ ભૌગોિલક િવ તારોમા ં
જાહરે ગવનર્રો સ યોન ં ુપ્રિતિનિધ વ કરતા હોય છે, અને નીચે જણાવેલ મતદાન િવભાગમા ંખાલી 
જગ્યાઓ પડેલ છેઃ 
 બેડફડર્શાયર અને હટર્ફડર્શાયર (Bedfordshire and Hertfordshire) (એક

ખાલી જગ્યા)
 નોથર્ ઈ ટ લડંન અને એસેકસ (North East London and

Essex) (એક ખાલી જગ્યા)

ટાફ ગવનર્રની ખાલી જગ્યા અનયાયી કે અનયગંી ુ ુ (સેટલાઈટ) મતદાન કે્ષત્રમા ંછે 
અને  મરફી ડસના ૂ (Moorfields’) ટાફ કે ઓ મરફી ડસ ૂ (Moorfields)’ 

સેટલાઈટના કોઈ પણ થળમા ંનોકરી કરતા હોય તેઓને માટે તે ખ લી રહ ેછેુ   

ચટંણી કાયર્વાહીન ંસમયપત્રકૂ ુ  

ટંણી સગંૂ તાર ખ 

ચટંણીની સચના ૂ ૂ - નોિટસ સોમવાર 12 સ ટે બર 2016 

િનમણકં પેપસર્ના િવતરણની છે લી તારીખૂ  સોમવાર 10 ઓકટોબર 2016 

િનમણકં થયેલ યિક્તના િનવેદનન ંપ્રકાશનૂ ુ  મગંળવાર 11 ઓકટોબર 2016 

ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લેવાની છે લી તારીખ ગરવારુ ુ  13 ઓકટોબર 2016 

હરીફાઈ વગર ચટંાયેલ ઉમેદવારન ંપ્રૂ ુ કાશન (જો કોઈ હોય તો) શક્રવારુ  14 ઓકટોબર 2016 

મતદાર ગણતરીની સચનાન ંપ્રકાશનૂ ુ  સોમવાર 31 ઓકટોબર 2016 

ટપાલ ારા મતદાન પત્રક બહાર પાડવાની નોિટસ મગંળવાર 1 નવે બર 2016 

ચટંણીની સમાિ તૂ  ગરવારુ ુ  24 નવે બર 2016 

ટ્ર ટના તરફથી પિરણામોન ંપ્રકાશનુ  શક્રવારુ  25 નવે બર 2016 

જો તમને ગવનર્ર બનવામા ંરસ હોય, અને વધારે માિહતી મેળવવાની ઈ છા હોય તો મે બરશીપ ટીમનો સપંકર્ કરો. 

ઈમેઈલ: foundation@moorfields.nhs.uk 

ફોન: 0207 566 2490 

વેબસાઈટ: www.moorfields.nhs.uk/membership 
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અમારા દરદ ઓ 
અમે કેવી સારી કે સતંોષરીતે કેર પરી પાડીએ છીએ તેવા દરદીઓના અનભવો અને ફીડબેક ૂ ુ – પનિનર્વેશન એ અમારી સેવાઓન ંુ ુ
માપ કાઢવાન ંકોઈ એક યતં્ર છેુ . 2015/16 મા ં99,000 કરતા ંપણ વધારે લોકોએ નેશનલ (રા ટ્રીય) ફ્ર ડસ અને ફિમિલ ટે ટમા ંે ે
ભાગ લીધો હતો, અને દરદીઓના 96.4% એવી માિહતી આપતા જણા ય કે તેઓ અમારી ભલામણ કરશેુ .

અમારા દરદીઓની મોટી સખં્યા અમને જણાવતા કહ ેછે કે તેઓને અમારો ટાફ મૈિત્રપણર્ૂ , મદદ પ અને ધધંાધારી લાગે છે, અને 
તેઓને મળતી કેર અસરકારક, યિક્તગતવાળી અને રચના મક િક્લિનકલ પિરણામોવાળી છે. આમ છતા ંપણ અમે એવ ં વીકારીએ ુ
છીએ કે થતા િવલબં િનરાશાજનક બની શકે, અને અમે તપાસ કરી રહયા છીએ કે િક્લિનકસમા ંરાહ જોવાના સમયને કઇ બીજી રીતે 
કરવાથી તે ઘટાડી શકાય, કે  કદાચ ક્ષમતામા ંવધારો કરી અને એપોઈ ટમે ટસની યવ થા માટે જદી પ ધિતની તપાસ કરવાથી ુ
હોઈ શકે. 
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ફ રયાદો 
આ વષેર્ અમને 197 ફિરયાદો મળી હતી, અને નીચે આપેલ આકિત થોડાકંૃ - અમક સામા ય િવષયુ - મ ાઓ બતાવે છેુ .

શસંાઓ 

અમે હમેંશા પ્રશસંાઓ મેળવવામા ંઆનદં- ખશી અનભવીએ છીએુ ુ , અને નીચે 2015/16  

ના થોડાકં- અમકનો તેમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છેુ . 
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અમારા ટાફ- કમચાર ઓ 

િવિવધ ધધંાધારી િવધા શાખામા,ં મરફી ડસ ૂ (Moorfields) આશરે 2,000 ની સખં્યામા ં ટાફને નોકરીમા ંરાખે છે. 2014 ના 
રા ટ્રીય ટાફની મોજણીમા,ં અમારં ુ NHS મા ંકોઈ એક ઉચી કક્ષાના એ લોયસર્ તરીકે મ યૂ - િનધાર્રણ કરવામા ંઆ ય હત ંુ ,ુ અને 
દેશમાનંા 100 ટ્ર ટઓમાથંી અમને કોઈ એક ે ઠ ટ્ર ટ તરીકે જલાઈુ  2015 મા ંરાખવામા ંઆવેલ બે ટ લેસ ટ વકર્ એવોડર્સ માટે ુ
હાજર રહવેા માટે આમતં્રણ આપવામા ંઆ ય હત ંુ .ુ ટાફને નોકરીમા ંરાખવા માટે 2015 ના રા ટ્રીય ટાફની મોજણીમા ંમરફી ડસને ૂ
(Moorfields) કોઈ એક ે ઠ એ લોયર તરીકે ખબજ મોટા ગણ ૂ ુ ( કોર) પ્રા ત થયા હતા,ં કે  એકંદરે ટાફના સતંોષન ંકોઈ ુ
એક પ્રબળ િચ  ઈિ ડકેટર છે, અને ને કેર અને દરદીના અનભવની ગણવતામા ંખબજ ઉચો સહ સબંધં છેુ ુ ૂ . 

રાખવામા ંઆવતા દરેક ચાર મિહનાના ટાફ ફ્ર ડસ અને ફિમિલ ટે ટ બધાજ ટાફ માટે જતા હોય છેે ે . 2015/16 ના પિરણામો 
એવ ંબતાવે છે કે અમારા ઘણા બધા ટાફના સ યો મરફી ડસમા ંુ ૂ (Moorfields) સારવાર માટે અને નોકરી- રોજગારના થળ 
તરીકે ભલામણ કરતા હોય છે કે મા ંઅમને બધીજ NHS સં થાઓના ઉપરના કવારટાઈલસમા ંરાખે છે. માચર્ 2016 મા,ં 
ટાફના 94% સારવાર માટે મરફી ડસની ૂ (Moorfields) ભલામણ કરી હતી અને ટાફના 70% નોકરી- રોજગાર માટેના 
થળ તરીકે મરફ ડસની ૂ (Moorfields) ભલામણ કરે છે.  

આ વષેર્ પહલેી વખત, અમે અમારા ટાફને મરૂફી ડસ વે ની (Moorfields Way) સાં કિતવાળા ફરફારના પ્રોગે્રમ િવષે પછ  ૃ ે ૂ ુ
હત ં.ુ આવા પ્રોગે્રમ િવષેની ટાફની વાકેફતા ઉચી છે, અને પિરણામ, આવા પ્રોગે્રમની િ થર વધતી જતી અસર બતાવે છે.  
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મરફી ડસ વેૂ - માગર્ – પથં (Moorfields Way) મારફતે અમે એક બીજા માટે વચનબ ધતાઓનો સેટ બના યો હતો, અને સાથે 
ભેગા મળીને આપણે મરફી ડસને ૂ (Moorfields) કોઈ એક કેરીંગ, સચંાલન- યવ થાવાળી, ે ઠ અને સમાિવ ટ કરનાર બનાવી 
શકીએ. 

2015 મા,ં અમે અમારા બધાજ લોકોની યવ થાને લગતી કાયર્વાહીમા ંતેને બેસાડવા લાગ્યા, કે મા ંભરતી કરવાથી માડંીને 
મ યાકંન અને કામગીરીની યવ થા સધી હોય છેૂ ુ , અને અમારી સેવાઓ મારફતે કાયર્ની શ આત કરી અમારા બધાજ દરદીઓને 
આવી વચનબ ધતાઓન ંિવતરણ કરવાની સસગંતા રાખી હતીુ ુ . 



અમાર  સખાવતો 
દાન- ધમર્ કે સખાવત કરવાથી મરફી ડસનેૂ  (Moorfields) ટેકો- આધાર આપવામા ંમહ વની 
ભિમકા ભજવવામા ંઆવે છે કે થી કરીને અમારા દરદીઓને ે ઠ શકય કે સભંિવત કેર પરી પાડીૂ ૂ , 
અમારા ભાિવ સશંોધકો અને િક્લિન ય સને િશક્ષણ આપી, અને સશંોધન કરવામા ંમોખરે રાખવામા ં
આવે છે કે મા ંUCL ઈનિ ટટયટ ઓફ ઓફથલમોલિજ ૂ (UCL Institute of 

Ophthalmology) સાથેની અમારી ભાગીદારી છે.  

મરફી ડસ આઈ ચેિરિટ કે સખાવત ૂ (Moorfields Eye Charity), કે  િડસે બર 2015 મા ં પે યલ ટ્ર ટીઝ ઓફ 
મરફી ડસ આઈ હોિ પટલૂ  (Moorfields Eye Hospital) સાથેના જોડાણથી કોઈ એક િસંગલ કે એકજ વતતં્ર ચેિરિટ 
બનવા પામી હતી, તે હાલમા ંહોિ પટલમા ંગ્રા ટ આપવાની સખાવતમા ંઅને િનિધયન ઊભ કરવામા ંમહ વન ંકેિ દ્રત થાન ુ ુ
પરં પાડે છેૂ ુ . તે ફ્ર ડસ ઓફ મરફી ડસની ે ૂ (Moorfields) સાથે રહીને કાયર્ કરે છે, કે  વૈિ છકરીતે િનિધયન ઊભ કરનાર ુ
કોઈ એક સિક્રય અને સમિપર્ત મડંળ (બોિડ) બ ય છેુ .  

તા તરના કટસ - પ રયોજનાઓ 
અમારા સમથર્કો કે સપોટર્સના ચાલ-ુ સતત દાનથી, 
2015/16 દરિમયાન, હારમાળાની પહલે અને 
નવીનીકરણવાળા પ્ર કટસને સપોટર્ મ યો હતો કે મા ં
સમાવેશ થાય છેઃ 

 મરફી ડસ આઈ ચેિરિટ ૂ (Moorfields Eye

Charity) PhD ટડ ટશી સ ૂ (છાત્રવિતૃ ), હવે પછીની
પેઢીના નેત વવાળા ઓફથલમોલિજ સશંોધકોને સપોટર્ૃ
આપે છે. નવા િવધાથીર્ઓ ઓફથલમોલિજમા ંત્રણ વષર્નો
કોઈ સશંોધનવાળો પ્ર કટ હાથ ધરશે વાકેઃ

o દ્રિ ટની પ ધિતવાળા િવકાસનો અ યાસ કરવા
બાળકની સાથે મૈિત્રપણર્ અને લાગતાવળગતાૂ
િક્લિનકલ માગ  રાખશે.

o થાઈરોડ આંખના રોગમા ંસમાિવ ટ થતા િમકેિનઝમ
(યતં્રરચના) અને સભંિવત સારવારનો અિભગમ
સાધશે.

 ભેજ વગરના AMD ઉપર સશંોધનનો અ યાસ કરવો કે
થી િક્લિનકલ કસોટીની િદશામા ંહવે પછીના કદમો

લેવામા ંઆવશે કે નો લ ય લેઝર કાયર્વાહીનો ઉપયોગ
કરવાનો હશે કે થી AMD- સબંિંધત નકસાન સામેુ
રેિટનાના આજબાજના િવ તારને રક્ષણ આપવામાંુ ુ
મદદ પ બને.

 નવી જાતના, આઈ િહરોઝ નામના પ્રોગે્રમના
અમલીકરણને સપોટર્ આપવા િનિધયન કરવ ંકે  બાળકોુ
સાથે જોડાઈ તેઓની થાિનક ક યિનિટમા ંઆઈ હે થનાૂ
ે ઠ (ચેિ પઅન) યિક્ત બની શકે.

 ચાલ સશંોધનવાળા પ્ર કટસને િવ તુ તૃ અને વધારો
કરવા સાધનોની ખરીદી કરવી કે મા ંસમાવેશ હોયઃ

o આંખના સે સના કાયર્ને વારસાગત નેત્રપટને લગતા
(રેિટનલ) રોગોની અસર આગળથી સમજવામાં
મદદ પ બનવા બાયોિરએકટર.

o કોિનર્આને લગતા ટેમ સે સના ટ્રા સ લા ટને
દ્રિ ટમા ંમદદ પ બને તે માટેની ઈમેજીંગ પ ધિત
અને ઈ યન પ ધિત ારા તેના અ વીકારનોૂ
અ યાસ.
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o બાળકના આંખમા ંથતી હલનચલનમા ંકે
મવમે ટનો રેકડર્ કરવામા ંઓછા વજનવા  હડેસેટૂ

 ટેમ સેલનો અ યાસ કે  વારસાગત ઓિ ટક એટ્રિફની
રચનાની તપાસ કરે છે, કે મા ંશા માટે ઓિ ટક નવર્
સે સને આવા રોગથી અસર થાય છે તે સમજવાનો લ ય
રાખવામા ંઆવે છે, અને  આવી િ થિતવાળા
દરદીઓમાથંી સે સના ઉપયોગ ારા કરવામા ંઆવે છે.

 હાિન વગરના વાઈરસ અથવા વેકટરન ંઉ પાદન કરવાુ
માટેન ંિનિધયન કે નો ઉપયોગ લેબર ક િનટલુ
એમાયરોિસસનીુ  (Leber Congenital

Amaurosis) (LCA4) સારવાર માટે આવી
િક્લિનકલ તપાસમા ંખટત જીન પરં પાડવામા ંઆવે છેૂ ૂુ ુ .

 પેશ ટ કે દરદીની કેર માટેના હોિ પટલના પ્રોગે્રમના
અંશ- ભાગ તરીકે ભાવના- લાગણી ધરાવનાર સપોટર્
કોિડર્નેટરને સપોટર્ કરવો.

 ગ્લકોમા કે ઝામર િવષેની િવશાળ િક્લિનકલ તપાસુ
કરવાના ભાગ- અંશ પે, િજનેિટક કે જનનશા ને લગતા
પ થકરણ કરવા માટે િનિધયન મળી રહ ે થી કરીનેૃ
ઝામરની સારવારને કેવી રીતે િજનેિટક ઘટકો અસર
કરી શકે તેની વધારે સમજણ પરી પાડવામા ંઆવી શકેૂ .



આઈ  આઈ ૂ (Eye to Eye) 

આઈ ટ આઈ ૂ (Eye to Eye), મરફી ડસ આઈ ચેિરિટઝૂ  (Moorfields Eye 

Charity’s) મોટા પાયે ભાગ લેવાનો પ્રસગં રિવવાર તારીખ 13 માચર્ 2016 ના રોજ 
કરવામા ંઆ યો હતો. માબાપો અને તેઓના િમત્રો અને કટંબુ ુ - પિરવારો, ટાફ, સ યો 
અને સપોટર્સર્ સાથે ભેગા મળીને ચાર અથવા 14 માઈ સ ચાલવા માટે જોડાયા 
મરફી ડસ િસિટ રોડથી માડંીને ૂ (Moorfields City Road) લડંન આઈ (London 

Eye) સધી ચા યા હતાંુ , આંખના રોગના સશંોધન માટે મહ વન ંિનિધયન ઊભ કયર્ હત ંુ ુ ુ .ુ 
£155,000 થી વધારે નાણા ઊભા કરવા માટે 770 ભાગ લેનારાઓને અમારો િવિશ ટ 
આભાર, અને આ પ્રસગંના પો સરને પણ – કે  મરફી ડસ પ્રાઈવેટ ૂ (Moorfields 

Private) અને કોપ ઓફથલિમકસ (Scope Ophthalmics) છે.

હવે પછીના વષર્નો પ્રસગં રિવવાર 12 માચર્ના રોજ થશે અને તેની ન ધણી 
કે રિજ ટે્રશન સ ટે બર 2016 મા ંથશે. વધારે માિહતી માટે ઈમેઈલ કરો 
eye2eye@moorfields.nhs.uk અથવા ફોન કરોઃ 020 7566 2486 

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16 



તમારો આભાર 
દર વષેર્ મરફી ડૂ સ આઈ ચેિરિટને (Moorfields Eye Charity) ત્રણ િમ યન પાઉ ડસ મળવાન ંચાલ રહ ેછે કે  માટે અમારા ુ ુ
વધતા જતા સપોટર્સની સખં્યા અને તેઓનો ઉ સાહ અને માયા પણા માટે કે માનંા ઘણા બધા અમારી કદર કરનારા માબાપો, 
સ યો અને ટાફ હોય છે. ગયા વષેર્ ફાળા- િહ સામા ંઆપનાર દરેકેદરેકનો આભાર.  

તમ કવી ર ત મદદ પ બની શકોે ે  

વધાર ટકાે ે - આધારનો અથર્ એવો 
થાય ક વધાર સશંોધને ે , ક થી ે
સભંા ય નવીનીકરણ અને મહ વની 
પ્રગિત પરી પાડી શકાય ક  ઘણા ૂ ે
બધાના જીવનમા ંપિરવતર્ન લાવી 
અને ભાિવ નેત્રની સભંાળને આકાર 
આપી શકે. તમારો સપોટર્ ક ટકોે ે  
મરફી ડસને ૂ (Moorfields) અમારી 
િક્લિનકલ કરમા ંવધારો કરવાે , 
આટર્ ક કલાની િ થિતવાળા સાધનો ે
અને અમારી સગવડતાઓમા ં
સધારો કરવા અમને સમથર્ ુ
બનાવશે. 

તમે કેવી રીતે મદદ પ બની અને તમે કેવી િવિવધરીતે સમાિવ ટ થઇ શકો 
તે માટેની માિહતી માટે કપા કરીઃૃ  

િસિટ રોડ હોિ પટલના (City Road hospital) 

ભ યતિળયે આવેલ મરફી ડસ આઈ ચેિરિટ ૂ
(Moorfields Eye Charity) ઓિફસમા ંઆવો.

અમને 020 7566 2565 ઉપર ફોન કરો 

અમને ઈમેઈલ કરોઃ 
eyecharity@moorfields.nhs.uk  

અમારી વેબસાઈટની મલાકાત લોઃ ુ
moorfieldseyecharity.org.uk 

અમને ફઈસ બક ઉપર જઓે ુ ૂ  ફઈસ કુ જબૂ  

facebook.com/ 
moorfieldseyecharitylondon/ 

ટવીટર ઉપર અમારં અનસરણ કરો ુ ુ
twitter @eyecharity 

આ વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16 દરિમયાન મરફી ડસૂ  (Moorfields’) કાયર્ના મહ વના િવ તારોનો ટંકસાર આપે છેૂ . અમારા 
વાિષર્ક િરપોટર્ અને િહસાબમા ંતેને વધારે િવગતવાર આવરી લેવામા ંઆ યા છે, અને www.moorfields.nhs.uk. વેબસાઈટ 
ઉપર મળી રહ ેછે. 

તમે આ વાિષર્ક સમીક્ષાની િવનતંી વૈકિ પક રચનાઓમા ંકરી શકો. કપા કરીૃ  020 7566 2628 ઉપર ક યિનકેશન ટીમનો સપંકર્ ૂ
કરો અથવા ઈમેઈલ કરોઃ communications@moorfields.nhs.uk. 

મરફી ડસૂ  (Moorfields) આઈ હોિ પટલ NHS ફાઉ ડેશન (સં થા – મડંળન ં)ુ ટ્ર ટ
વાિષર્ક સમીક્ષા 2015/16

http://www.moorfields.nhs.uk/
mailto:communications@moorfields.nhs.uk


Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust  
City Road 
London EC1V 2PD 

મેઈન િ વચબોડર્: 020 7253 3411 

www.moorfields.nhs.uk 

Moorfields ઉપર Twitter @Moorfields 
Moorfields ઉપર Facebook www.facebook.com/MoorfieldsEyeHospital 
Moorfields ઉપર Instagram MoorfieldsEyeHospital 

મરફી ડસની ક યિનકશન ટીમ ૂ ૂ ે (Moorfields સદંશા યવહારે  ટીમ) ારા પ્રકાશન 

િડઝાઇન: genium 

© જલાઈુ  2016, મરફી ડસ આઈ હોિ પટલૂ  NHS ફાઉ ડશન ટ્ર ટ ે (Moorfields Eye Hospital

NHS Foundation Trust) 

http://www.moorfields.nhs.uk/
http://www.facebook.com/MoorfieldsEyeHospital


GIVING TO MOORFIELDS EYE CHARITY

How you can help us change lives
One particularly valuable and effective form of support is to make a small 
monthly donation of £5 each month – or whatever you can afford. If 
you would like to help, please complete the following details and return to 
the address overleaf.  

Instruction to your bank or building society to pay by Direct Debit 

Name(s) of  
account holder(s): 

Bank/building society 
account number:   

Branch sort code: 

Service user number: 

Moorfields Eye Charity Ref:

Name and full postal address of your bank or building society

To: The Manager/ 
Bank/building society   

Address 

Postcode  

Instruction to your bank or building society 

Please pay Moorfields Eye Charity Direct Debits from the account detailed in  
this Instruction subject to the safeguards assured by the Direct Debit Guarantee. 
I understand that this Instruction may remain with Moorfields Eye Charity and,  
if so, details will be passed electronically to my bank/building society.  

Signature(s): Date: 

Banks and building societies may not accept Direct Debit Instructions for some types of 
account. Written confirmation of your Direct Debit donations will be posted to you within 
10 working days of receipt and prior to first payment.

9 81 12 3

AR2015

(to be completed by 
Moorfields)



£ .00

I would like to support Moorfields with 
a monthly gift of:

Title:  First name:  

Last name: 

Address:       

Email:

I am happy for Moorfields to contact me by email         (tick as appropriate)

Postcode:

All the information you provide us with will be treated in the strictest 
confidence by Moorfields Eye Charity in line with the Data Protection 
Act 1998. Please tick this box if you don’t wish to receive any further 
information from us, apart from any information you have specifically 
requested. 

If you would like to make a single donation, please send your cheque made 
payable to Moorfields Eye Charity, along with your name and address, to 
the FREEPOST address below. PLEASE DO NOT SEND CASH IN THE POST. 

To discuss other ways to support Moorfields please contact Moorfields Eye 
Charity on 020 7566 2565 or email eyecharity@moorfields.nhs.uk  

Please return this form to: Moorfields Eye Charity,  
FREEPOST RTKY-HZUS-TRTR, 162 City Road, London EC1V 2PD  

Thank you. Large print forms are available on request.
Registered Charity No: 1140679, Moorfields Eye Charity is a charitable 
company limited by guarantee and registered in England and Wales. 

Registered office: 162 City Road, London EC1V 2PD. Registered No: 7543237.

Your Gift Aid Declaration
In order to Gift Aid your donation you must tick the box below: 

I want to Gift Aid any donations I make in the future and/or have made in 
the past four years to Moorfields Eye Charity, until further notice.  
(Please tick if appropriate)

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital 
Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax 
year it is my responsibility to pay any difference.

Signature:   Date:  

OR, please tick this box if you are NOT eligible for Gift Aid: 
Please remember to complete your name and address over the page.




