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 ديآمد سےخوش طرفی ک پروبرٹ وڈيڈ ويکٹيگزيا فينئےچ

ــــــــــــرزک 2016خزاں موســم  ہے ضــرورت یکےلئےنئےگورن

 افتخار باعث ارکرناياخت تيشمول ںيم ميپرٹ لڈزياورمورف کرنا کردارشروع وکےطورپراپنايکٹيگزيا فيرےلئےچيم
 ۔ہے

 کای کارکردگی اچھ ںيم مياورتعل قيتحق ئر،يک لتھيہ لڈزيمورف کہ ہے واضح بات ہ يسے جائزےکےمندرجات اس
 شاندارسروسزتمامی ہمار کہ بنانےپرہوگای نيق يہيکرنےاور ُمتحرک کو وںيارتکازبہتر رايم۔ کررہاہے مظاہره

ی ک خيفخرتار قابلی ہمار ںيم کہ ہوں کرتا ديام ںيم۔ ںيرکھی جار کرنا ايمہ بھال کھيد نيترکےلئےبہ ضوںيمر
 ۔رہے کرتای ترق مستقبل ہمارا کہ گا رکھوںی جار بنانای نيق يہياور رکرنايتعم

 ُملک رونياوربی دار شراکتی قيتحقی ہوئی ہوت مستحکم شہيہمی ک اس ہے، زوقتيخ ولولہ کيلڈزکےلئےايمورف ہي
ی خوش ںيہونےم حصہ کيا کا مشہورٹرسٹ ںيبھرم ايدن اورُمجھےہمارے کےساتھ، وںيسرگرمی تجارتی ہوئی بڑھت

 ۔ہےی ہورہ محسوس

 
 
 پروبرٹ وڈيڈ
 ويکٹيگزيا فيچ
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 ںيہ کون ہم
 سيا چيا نيا ہسپتالی لڈزآئيمورف
 ںيم ہيبرطان ٹرسٹ شنيفاؤنڈ

 ايمہ خدماتی ک صحتی ک آنکھوں
 اورامراض اداره سربراه کرنےواال

 نيکےلئےب مياورتعل قيتحقی ک چشم
 نسيليکسيسنٹرفارا ارکايمعی االقوام
' یکےلئےاعل چشم امراض۔  ہے
 ايمہ عالج ارکايمع

 شہرتی ہمار ںيکرنےکےسلسلےم
 ہم۔ ہےی پائی ترق ںيم سال 200نے

ی کوجار خيتار سربراہانہی نےاپن
 اضافہ ںيم رکھنےاوراس

 عہد بنانےکای نيق يہيکرنےاور
 چشم امراض ںيہم کہ ہے کررکھا
ی ترق کےحوالےسے کےعالج

 اتيسہول نيتر ديجد ںيکےمعاملےم
 ۔ ںيرہ حاصل

 
  

 ںيکرنےم ايمہ مياورتعل تيترب کو نيکےُمعالج آنکھوں ہم
 شراکتی ديکل ں،يکرتےہ ادا کردار سربراہانہ کيا

 لندن کالجی ورسٹيون۔  يہوتےہوئے ُمتحد کےساتھ داروں
  قیتحـــقلمولوياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ )ليای وسي(

 کا قیتحـــقی ميتعلی االقوام نيب ہم ںيم شراکت کےساتھ
 انتظام کا جات شعبہی تجارت نيت ہم۔ ںيکرتےہ انعقاد
 طرفی نچرزکيو چيای ا ميای نگرانی ک جن ں،يکرتےہ
 ٹ،يويلڈزپرائيمورف: ہےی جاتی سےک
 ۔امارات لڈزعربياورمورف کليوٹيلڈزفارماسيمورف

 مشکالتی ک تينوع مختلف مرکزنگاه اراہم
 بھال کھياورد کاعالج ضوںيمر سيا چيا نيرکھنےوالےا

 مشکالتی ک تيسےلےکرنادرنوع اتيشکا عام ں،يہ
 ابياوردست ںيکہ ںيم ہيبرطان کےلئےعالج جن تک،
 ۔ہے ںينہ

 ںيم سروس شنٹسيپ آؤٹی اپن نے ہم ںيم 2015/16
ً باياورتقر ايک عالج کا ضوںيمر سےزائد الکھ پانچ

 ہيلڈزکوبرطانيمورف ے،يدئ سرانجام شنيآپر 36,000
 سےبڑا سب کرنےواال ايمہ عالج کا چشم امراض ںيم

ی ا نڈيا اے نےاپنے ہم کےعالوه اس۔  بناتےہوئے اداره
ی بھ کو ضوںيمر سےزائد  103,000ںيم پارٹمنٹيڈ

 ۔ايک ايمہ عالج

 

 

 
 ںيم مياورتعل قيکےلئےتحق اورعالج بھال کھيدی ک شکارلوگوں کا ُمشکالتی ک آنکھوں مشن ہمارا
 ۔ہے مرکزبننا سربراهی االقوام نيب کيعےايہونےکےذر ُمتحرک عےيکےذری سربلند
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 ںيکرتےہ ايک ہم
 

 لےکےاردگرديکےڈھ آنکھ :کسليڈنيا
 ساکٹ سےباہرپٹھوں، آنکھ شوں،ير

۔عالج کا کےنظام سوؤںاورآن  

 عالج ہم کا تعدادجنی ک لوگوں ُاوران مکس سيک شنٹيپی ہمارےانفراد
 وه کہ ںيرکھتےہ مہارتی اتن نيمعالج ہمارے ہےکہ مطلب ہ يکا ں،يکرتےہ
 ۔ ںيکرسک ايمہ سلسلہ عيوس کيا کا خدماتی خصوص

 
 
 
ی طورپرپائ عام کيا :ابنديموت 

 کا آنکھ ںيم جسی ماريبی جانےوال
 ہوجاتا دھندال جيبتدر عدسہ

۔ہےی جاتی ہوت کم ہےاوربصارت  

 

 بالغان :یفراہمی ک چشموں
 بعضی ک آنکھوں کو اوربچوں

 عالج کا وںيماريب
ی۔فراہمی ک کرنےکےلئےچشموں  

 شےيکئےگئےر ہيکےعط آنکھ ہي :نکيبی آئ
 کرتا ننگياسکری ک ُاس ہے، کرتا کوحاصل

 ليکورنئ کو جس ہے، رکھتا محفوظ ُہےاوراسے
 ايکالےموت تک حدی اورکس شنيپالنٹ ٹرانس

۔ہے جاتا ايک کےلئےاستعمالی جراحی ک) گالکوما(  

 :صيتشخی کی نظر کم
 کےلئےجو مددی ک ضوںيسےمريا

 کٹيکانٹ ا يچشموں
 ںيہن نظرحاصلی عےاچھينزکےذريل

۔کرسکتے  

 ضوںيمر سےيا ):یا نڈياےا(ی مرجنسيا نڈيا ڈنٹيکسيا
ــــــےا  جو ســروس ان واک 24/7کیکےلئ

ی ک تينوع طلب توجہی فور کےلئےخطرناکآنکھــــوں
 صيتشخی ک طورپرآنکھوںی فور ںيجنہ ا يںيرکھتےہ التمشک
 ۔ہے ضرورتی ک عالج اي/ اور

 عالج کا ضوںيمر سےيا :ليکورنئ اوری ماريبی رونيب
ی رونيکےبی ُپتلی ک آنکھ تعلق کا وںيماريبی ک جن

 شفاف وه کا جوآنکھ کے، ايکورن بشمول حصےسےہے،
 ہے، کےسامنےکےحصےکوڈھانپتا آنکھ ہےجو حصہ
۔تہ سختی رونيب را،يسکلاور  

): پر جارجز نٹياورس ڈنيکرائ ڈفورڈ،يب (نکيئرکليک ارجنٹ
ضويسےمريا ُانکے  اںيماريبی ک تينوعی ہنگامی ک کےلئےجوآنکھوں 

 طرفی ک) ماہرچشم (ٹرسٹياوپٹوم ای يپی اپنےج ں،يرکھتےہ
 کو ضوںيکرنےوالےمر رابطہ کےبعد کار اوقات۔  کےبعد فرليسےر
۔ہے جاتا ايفرکير طرفی ک روڈی سٹ  

 رکھنےوالے مشکالت طرفی پچھلی ک آنکھ: چشم پردهی طب
 ا يڈراپسی آئ کےانجکشنز، آنکھوں ات،يادو کا ضوںيمر
۔کے ننگياسکری آئ ٹکيب ايڈائ بشمول عےعالج،يزرزکےذريل  



 کےمطابق ضرورتی ک ُکےلئےان ضوںيمر :ٹکسيولرپروستھيآک
۔بياورتنصی اريتی ک آنکھوںی مصنوع  

 
 
 وںيماريب موجود طرفی پچھلی ک آنکھوں: نليٹير‐ويوٹر 

 خاص ہے، ضرورتی کی کےلئےسرجر جن عالج کا
 ۔ہوجانا حدهيعل کا چشم طورپرپرده

 
 
 
 
 

ی ک آنکھوں ںيم بالغان: یولراونکالوجيآک
۔اورعالج صيتشخی کی رسول   

 
ی خصوص کيکےلئےا ضوںيسےمريا :نسيل کٹيکانٹ

ی نززکيل کٹيپرکانٹ بناءی ک وجوہاتی طب ںيجنہ سروس
۔ہے ضرورت  

 
 کاران قہيسےطريا :یسرجر ويکٹيفرير

 کيکوٹھ مشکالت عامی ک جوآنکھوں
 سايج ں،يکئےجاتےہ کرنےکےلئےاستعمال

ی کمزوری نظرکی اوردورک کينزد کہ
 ضوںيکےمر)  سٹگماٹزميا(ی نظر اورکج

ی ک نزکےاستعماليل کٹيکانٹ ا يچشموںی ک
۔کاران قہيکرنےکےلئےطر کوکم ضرورت  

 
 
 
 
 
 

 عالج کا ضوںيسےمريا :ونٹی يتھراپ نليٹير
ی ک پٹھوںی رکھنےوال عمرسےتعلق کو جن

 کےبند انيشری ک چشم پرده ،یکمزور
ی رکھنےوال سےتعلق طسيابيہوجانےاورذ

۔ںيہ الحق مشکالتی ک آنکھوں  

 آنکھ ںيم جن ںيحالتی سيا :ايسبزموت ا يکاال
 سےآنکھوں وجہی کےاندربڑھےہوئےدباؤک

 ہےاورجس پہنچتا کونقصانشےيری کےبصر
۔ہےی نظرکمزورہوجاتی طيمح ںيجےميکےنت  

 مشکالت عامی ک آنکھوں :چشم امراض عام
 ادهيزی ہمار ںيجنہ عالج کا ضوںيمر ُکےشکاراوران

 طرفی کی سےکس ںيم سروسزی خصوص
۔ہےی ہوسکت ضرورتی فرکئےجانےکير   ی کےڈاکٹرک آنکھوں ا يماہرچشم ،یپی ج :سروس ان واک

 ضوںيسےمريا فرکئےجانےکےبعديسےر طرف
 مشکالتی ک تينوعی ہنگامی ک کےلئےجوآنکھوں

 ضوںيکرنےوالےمر رابطہ ےبعدکارک اوقات۔ ںيرکھتےہ
۔ہے جاتا جايبھ طرفی ک روڈی سٹ کو  ہمارے کےلئےوقف بچوں :کےلئےسروسز بچوں 

 اقسام پرمختلف گرمقاماتياورد ںينٹرميچلڈرنزس
۔سلسلہ مکمل کيا کا کےعالج  

 ۔ وروین یاورنظــرک پــن نگـــایبــھ :یلمولــوجیاوپتــــھ
عالج کــا وںیماریب یسیگـــرایاورد بســــمسیســــٹر  کــا جن 

 ۔ســـےہے نظــام یاعصــاب تعلــــق
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 قيتحقی کرنےوالی رہنمائی ک ايدن
ی سےبڑ سبی ک چشم امراض ںيم ايدن کرہم اکٹھےمل

 ضوںيمر ںيم کہياورامر ورپ يں،يتےہيد ليکوتشک جگہ
 ربصارتاو آنکھوں ہم۔ کےساتھی آبادی سےبڑ سبی ک

ی ک اورادارےی کےکس ايُکرنےوالےدن قيکےلئےتحق
 اورہم ںيکرتےہ شائع زاتيدستاوی سائنس ادهيز نسبت

 ويفول پورٹی قيتحق عيوس کيا کا کرنے کرکام اکٹھےمل
 ۔ںيرکھتےہ

 پرہمارے ،یلمولوجياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ ليای وسي
 لڈزکوآنکھوںيمورف کےساتھ، کاران کيشری ميتعل

 سنٹرآف سربراه کيکرنےوالےا قيتحقی ک اوربصارت
 ۔ ہے جاتا طورپرجانا کے نسيليکسيا

 سےزائد 170لڈزنےيمورف کےدوران 2015/16
 آف وٹيٹی اورانسٹ ايک ايمہ تعاون کو کٹسيکٹوپراجيا

 ۔ںيتھ گرانٹسی قيکٹوتحقيا 290 کےپاسی لمولوجياوپتھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ک) یپ ليای وسي(پارٹنرز ليای وس يہم
ی سےبڑ سب ںيم ورپيجو ں،يہ ُادرکھنےوالےرکنيُنب
 پارٹنرشپ) یس سيا چيا اے(سنٹر سائنس لتھيہ ڈمکياک

 ورکس ٹين سائنس لتھيہ ڈمکياک 15 ںيم نڈيہےاورانگل
 ۔  ہے کيسےا ںيم) نيا سيا چيا اے(

 ںيہ سائٹ کيسےا ںيم سائٹس 11پر درجےی قوم ہم
) آر چيای آئ نيا (سرچير لتھيفارہ وٹيٹی انسٹ شنلين ںيجنہ
 ايگ ايک عطا درجہ کا) یآرسی ب(سنٹر سرچير کليڈيوميبائ

 ۔ ہے ايگ ايک ايمہ ہيکےلئےسرما قيتحق شنليہےاورٹرانسل

 فراہم مدد ںيم کرنے حاصلی کار ہيسرمای اضاف ںيہم ہي
 ايمہ کوتعاون پروگراموںی قيتحق اپنے ہم تاکہ ہے، کرتا

 کےولولہی سےترقی بارٹرياورل ںيکرسک
 تاکہ ںيدےسک سےسرانجامی زينئےامورکوتزيخ
 ۔ہوسکے حاصل فائده کےساتھی زيت کو ضوںيمر

 ںيم ورک ٹين پورے کہ ہے بنانای نيق يہ يہدف کا اس
 ،یمقام ئے،جا اياليکارکوپھ قہياوراچھےطر اختراع
ی اورآباد ضيپرمر درجاتی االقوام نياوربی قوم

 ايمہ حصول واضح سےمتعلق کےلئےصحت
ی ملٹ ُشده عيتوس کےنئےماڈلز، بھال کھيد کرتےہوئے،

 ۔عےيکےذری ترقی اورطب ميتعل شنليپروف
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 2015/16 جائزه کای وترق قيتحق

 ديمز کےساتھ قيتخلی ک نئےکردار کيکےا سرچير جائنٹ کٹرآفيڈائر کوی لمولوجياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ ليای وسي
 کينےا اداروں دونوں۔ تھا ايگ ايمقررک ںيم 2015عہدےپرستمبر کواس ڈک وينڈريسرايپروفی۔ تھی گئی د تيتقو

 تک حد انحصاربہت کای ابيکامی ہمار۔ ہےی کرت پرورشی ک جوجدت ہے، کررکھا عہد کای دار طاقتورشراکت
ی ُسپردگی ک جيکےلئےبہترنتائ ضوںيکےمر کرمستقبل اکٹھےمل ہم کہ ںيپہچانتےہ ہ يپرہےاورہم مياورتعل قيتحق

 ۔ ںيتےہيد ليسنٹرکوتشکی لمولوجياوپتھ شنليٹرانسل وينسيانٹ سرچير کےسربراه ايُدنی پور ہم  ۔ںيکرسکتےہ

۔ہوئے کےکامی ترقی قيزتحقيانگ اورولولہ اہم پرمتعدد ہسپتالی آئ لڈزيمورف ںيم 2015/16

 ممکنہ ضيمر کےلئےپہال ولرانحطاطيکيم سےمتعلقہ جيا ٹيو ںيم کٹيپراج کرنےکےلئےلندن عالج کا پن نايناب
  ہے کرتا وصول عالج اين کيطورپرا

 سےتعلق جيا" ٹيو "ںيم جس کھايد کو ابتداءی ک آزمائشی ک کرنےوالےعالجی سےرہنمائيا کينےا سال اس
 کيکےا کرکےآنکھ استعمال ليس ميکےلئےسٹ رکھنےوالےافراد) یٰڈ ميا اے (شنيجنری ولرڈيکيمی رکھنےوال

ی د سرانجام کےساتھی ابيپرکام ضيمر کيکےا لڈزيمورف ںيم 2015ی سرجر یپہل ۔  ايگ ايک قيتخل حصےکودوباره
ی ک چشم پرده ںيہےجنہی رکھت تيصالحی ک النےی ليتبدی بڑ اوربہت ديام ںيم وںيزندگی ک سےلوگوںيا ہياوری گئ
 ليم سنگ ہما ںيم سيوربالئنڈنيک ٹو کٹيپراج لندن ہ۔  يںيہی بنت باعث کھونےکا جوبصارت ںيہ الحق اںيماريبی سيا

 ٹو کٹيپراج لندن۔  ہے کرنا عالج کای کمزوری ک بصارت ںيم ضوںيکےشکارمری ڈ ميا اے ٹيو ہدف کا جس تھا،
 ٹڈيفائزرانکارپور اور سرچير لتھيفارہ وٹيٹی انسٹ شنلينی د ،یلمولوجياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ ليای وس يسيوربالئنڈنيک

 ۔پارٹنرہے کا لڈزيمورف ساتھ کے

۔ہے لےجاسکتا طرفی ک صيسےپہلےتشخ کےلئےوقت لوگوں الکھوں ٹچاری آئ اين

 مياےا جو تھا سٹيٹ اين کيا وهی کروائ مبذول طرفی اپن توجہی ک ايدنی پور ںيم 2015/16نے جسی اورترق کيا
 ہيپرسرما قيسےتحق طرفی ک فارسائٹ فائٹ۔ ہے کرسکتا شناختی ک کےپہلےمراحلی کمزوری نظرک ںيمی ٰڈ

 ايک زائنيڈ سٹيٹ سے طرفی ک شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی لڈزآئيمورف زآفيٹرسٹ شلياسپ اوری تھی گئی کی کار
ی د - سٹيٹ۔ ہے جاسکتا لے طرفی ک صيسےپہلےتشخ وقتی ک افراد کروڑوں ںيم ايُدنی جوپور ا،يگ

 مرسےمتعلقع تعلق کا جس ،ہے سکتا لگا پتہ کای سےپہلےکمزور وقتی ک بصارت - چارٹی وٹيکيلڈزايمورف
 ۔ ںيکرسکی رسائ تک عالج طورپری فور ضيمر تاکہ سےہو، شنيجنری ولرڈيکيم
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 نيماہر کے کل کے آنکھوں
 تےہوئےيد ميتعل کو
:ہے کرتا ايمہ افعالی ميتعل لڈزچاراہميمورف

 کيجوا ں،يکرنےوالےہ ايمہ ميسےبڑےتعل سبی کی لمولوجياوپتھ ُشدهی کار ہيسےسرما طرفی ک سيا چيا نيا ہم •
 ۔ہےی جاتی ک ايعےمہيکےکےذريکےٹھ نڈيانگل شنيجوکيا لتھيکرنےوالےکےطورپرہ ايمہ ميتعلی مقام

 ڈرز،ياپنےل بشمول ں،يکرتےہی کار ہيسرما ںيمی ترقی ک نياپنےمالزم آجرکےطورپرہم کيا •
 ںيم نےيدی کوترق قوںيکےنئےطر تيتربی ک نياپنےمعالج ہم کےعالوه اوراس عملےکے،ی رمطبيجرزاورغيمن

 ۔ںيرکھےہوئےہی جار کرنا کردارادا سربراہانہ

 حاصل تيطورپرترب آزادنہ موجود ملک رونياورب ہياوربرطان شنلزيپروف لتھيہ موجود ںيم سيا چيا نيترا عيوس ہم •
 ۔ ںيکرتےہ ايمہ تياورترب ميتعل ںيم ٹيمارکی ُکےلئےکھل کرنےوالوں

ی ک مشکالت ںيُانہ ں،يتےہيد ميتعل ںيکےبارےم حالتوںی ک آنکھوں یک ُان کو داران ُاورانکےرشتہ ضوںيمر ہم •
 ۔تےہوئےيد طاقتی کرنےک انتظام کای ماريبی اپن کےساتھ تعاون کرنےاورہمارے شناخت

ی خصوص تمام جو ہےی گئی د دےی منظوری کی کار ہيکےلئےسرما شنيجوکيا کٹرآفيڈائری نئےمجموع کيا
ی گئی کی بند کےلئےمنصوبہ 2016ی کی کےلئےبھرت عہدے سا۔ کرےگا احاطہ کا شوںياورپ شعبوں

 کرےگا نفاذ کای عمل حکمتی مياورتعل کرےگا،ی نمائندگی ميپرتعل وليل بورڈ شنيجوکيا کٹرآفيڈائر ہےاورمقررکرده
  :ہےی کرت احاطہ کا موضوعاتی ديکل ليذ مندرجہ جو

 شنلياورآپر ڈرشپيل
 نسيليکسيا

رکھنا قائم

 ںيم پراڈکٹ
کرنا دايپ جدت

اںيدار شراکتی ديکل



2015/16  جائزهی ميتعلی ٹرياوپٹوم  2015/16 جائزهی ميتعل ٹيجويانڈرگر

 ہفتہ کو چشم نيماہر 150پر روڈی سٹ 
 کونسل کليآپٹ جنرل تعلق کا جن ت،يوارترب
۔سےہے پوائنٹسی تيتربی ميتعلی کےجار

 کےطالب کليڈيم 800کے سکولوں کليڈيم 
تيتربی کی لمولوجياوپتھ پر کوموقع علموں

 ڈيف سےمثبت طرفی ک سکولوںی طب نيت تمام 
 سے 0کے کيب ڈيف مشترکہ ک،يب

 کيب ڈيف کےاوسط 92.35مانےپريکےپ 100
 کےساتھ

 شنزمتعارفيسی ميکئےگئےتعل کارڈير 
ی ک ُان ہوسکے، عملےکوفائده تمام کرائےتاکہ
ريکئےبغ پرواهی ک کےمقامی موجودگ

 پروگرام مقبول ادهيز کےلئےاپنےبہت نيرہائش 
 ايد بيترت جيکيپی تيربت جامع کيا کےلئے

 400 ی انفراد ںيم سالی ميہرتعل کو ءگرطلبايد
۔جائےگا ايپڑھا ںيم سکولوںی طب

 پروگرامی تيرکھنےکےتربی جار ميہمارےتعل 
اور ںيکرتےہ وصول کيب ڈيف اچھا بہت

 ںيسکورکرتےہ 95سے ںيم 100

 ٹيجويلڈرانڈرگريا وکيڈ شنلين 2015ُپروقار 
 ںيم 20نے طلباء ہمارے ںيم پرائزکےامتحانات

۔ںيک حاصل سالٹس 8سے

 ا،ياليپھ کو ولياپنےپہلےماج ںيم گالکوما 
 اپنےطرف توجہی ک طلباء 28سے ملک پورے
 ہےجس وليماج پہال وه ہ۔ يکراتےہوئے مبذول
 ميتسل سے طرفی ک ٹرکسيآپٹوم آف کالج کو
 ۔ہے ايگ ايک



 اںيليتبد ںيم ميٹ ڈرشپيلی ہمار

 فيکےچ ٹرسٹ ،یليپ جان کےبعد، سالوں آٹھی۔ ُسےگزر وںيليتبد اہم ںيم 2015/16 ميٹ ڈرشپيلی لڈزکيمورف
 کا ُکےلئےانی سربراہ لہيباوساور دانشمندانہی ک ُکےلئےان ٹرسٹ لڈز،يمورف۔ ٹائرہوگئےير ںينومبرم کٹو،يگزيا

 بورڈ ٹرسٹی۔ ہوئ حاصلی کوترق اورسروس استحکامی پرمعاش دوںيبن مسلسل کو ٹرسٹ ںيم جس مشکوررہےگا،
 ۔ کہا الوداعی بھ کو نيئرمياپنےچ ،ميمارکہی روڈ ںيم 2016 نےمارچ

 کےلئے بورڈی ک ُان کےدوران مدتی سا کوی روڈ
 ايک اديسے کےلئےشوقی سربراہ اورماہرانہ اطيُپراحت

 پچھلےپانچ افسر، فائنانشل فيچ ل،ين چارلس۔ جائےگا
ی اورتجارتی اتيمالی لڈزکيمورف کےدوران سالوں

 ںيمی فرور ڈالنےکےبعد حصہ بڑا بہت ںيم وارڈشپيسٹ
 ٹڈماس بلئريچ کےوائس کونسل ممبرشپ۔ ہوگئے منتقل

2016 مارچ کےبعد سروس اوروقف ليطو کيا  ںيم 
۔ٹائرہوگئےير

 فيچی عبور تک 2016 لياپر ل،يٹين نيجول نے سال اس
 موس ہوتے؛جوہانہ شامل ںيم ميوٹيکٹيگزيکوا کٹو،يگزيا

 لپمنٹيڈو بزنس نڈيای جيٹيکواسٹر
 ٹنگيآپر فيچ کيکوا کوئن جان کٹرکےطورپر؛يکےڈائر

 شنيانفارم فيکوچ لياسٹ سايليا افسرکےطورپر؛
 افسر فائنانشل فيزکوچيويڈ فنيراسٹافسراو

 ںيم 2016 لياپر نے پروبرٹ وڈيڈ۔  کھايکےطورپرد
 وںيتقرر ان۔ ايک شروع کردارنبھانا کٹوکايگزيا فيچ

 ايد ڈال اورولولہ جوش ديمز ںيم ميٹ ڈرشپينئرلينےس
 مستحکمی انتہائ کيکےلئےا مستقبل کو لڈيہےاورمورف

 ۔ہے ايک کھڑا ال ںيم حالت
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ںيپرہ کہاں ہم
 چيا نيا ںيم مشرق کےجنوب نڈيکےآرپاراورانگل لندن اب ہمارےپاس

 ضوںيمر ہم کہ ہے مطلب ہ يکا اس۔ ںيہ موجود سائٹس 32ی ک سيا
 ماہرانہ ںيم ٹيکےسو اورسائٹس ٹنگزيس بيکےقر کےگھروں ُکوان
 ۔ ںيکرسکتےہ ايمہ جعال

 ہے، ہسپتالی لڈزآئيپرمورف روڈی سٹ سيبی ک لندن نٹرليسی ہمار
 کلياورسرجی صيتشخ شنٹ،يپ آؤٹ اورخاص عام جامع ہم جہاں

 ايمہی ا نڈيا اےی ک گھنٹوں 24اوری سرجری مرجنسيا سروسز،
 کےاردگرد روڈی سٹ اںيسرگرمی مياورتعلی قيتحقی ہمار۔ ںيکرتےہ

 ۔ںيہ

 ں،يہ قائم سروسزکےساتھ ہسپتال جنرل کےہب سطحی ک ڈسٹرکٹ
 دهيچيپی ک آنکھوں بھال، کھيدی صياورتشخ شنٹيپ آؤٹ جامع
 قيتحقی ک آنکھوں استعمال کا ان۔  تےہوئےيد سرانجامی سرجر
ی کےمقام ميتعل لمکياوراوپتھی ڈسپلنری اورملٹ

 ۔جائےگا مراکزکےطورپربڑھتا

ی سرجر سيک لئےڈےعالقےکےی سنٹرمقام کليسرجی مقام ہمارے
 ايمہ سروسی صياورتشخ شنٹيپ آؤٹ دهيچيپ ادهيز ساتھ کےساتھ
 ۔ںيکرتےہ

 ضوںيترمر ادهيز نکسيکل شنٹيپ آؤٹ سڈيبی ونٹيکےکم لڈزيمورف
 شنٹيپ آؤٹ پر پرمقامات اديبنی کی ونٹيکم بيکےقر کےگھروں
 ۔ ںيپرمرکوزہوتےہ سروسزی صياورتشخ

 کےساتھ گرخدماتيد سےمتعلق اورآنکھوں تعاون اورماہرانہی طب ہم
 ٹياورن پارٹنرشپسی ہمار انتظام کا جس ںيکرتےہ کش شيپی ک کام

 ۔ہے جاتا ايسےک طرفی ک گراداروںيعےديکےذر ورکس

 سروسز ننگياسکری تھيٹنوپير ٹکيابيڈائ متعدد ہم کےعالوه اس
 ںيکرتےہ ايمہی  سربراہی کوطب ورکس ٹيسےنيکےآرپارا اورلندن

ی ک آنکھوں جو ں،يسےنمٹتےہی چورٹيمی پر فآی تھيٹنوپير جو
 ۔ہےی کرت متاثر کو چوربچوںيمی ہےجوپری ماريبی سيا کيا

مورفيلڈز آئی ہسپتال اين ايچ ايس فاؤنڈيشن ٹرسٹ
  ساالنہ جائزه 2015/16 



کامی ديکےکلی ترق
 2015/16 

 ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی آئ لڈزيمورفی بھ سال ہي
 ۔ہے رہا سال کا وںيابيپرکام

 جگہ کيای ک لندن سنٹرل ل،ياور کٹيپراج
 وٹيٹی انسٹ ليای وسی يد پارٹنرز،ی ورسٹيونيپرہمارے

 ،یقينئےتحق کيکرا مل کےساتھی مولوجلياوپتھ آف
 ايمہ بھال کھيدی مطب اوری ميتعل

 نٹيس کرنےکےمرکزکےہمارےمنصوبےنےکنگزکراس
 جگہ مجوزه ںينکرازکےعالقےميپ

ی ريتعم کےساتھ کےحوالےسےمفادرکھنےوالوں
 کيا ںيم لندن سٹيا۔  ہےی کی عےترقيکےذر مباحثوں
 اميکےق ہب ٹنگياورآپر شنٹيپ نئےآؤٹ
 ميوہين ںيکےسلسلےم تيصالحی ک ےسےٹرسٹکےحوال
 ۔کئےگے مباحثےمنعقدی بھ کےساتھ کونسل

 ٹيسو ليانٹراوٹرئ نئے کيکےا نيمل 1.25£پر روڈی سٹ
ی جار کرنای کار ہيسرما ںيم اتينےسہول ہم تھکےسا
 ايکرد ليکوتبد ونٹی يتھراپ نليٹيپہلےر نے اس۔  رکھا
 وںيفلورپرکھڑک نچلےگراؤنڈ ںيم جس ہے،
 کيفلورپرا سرےيکوت ُاس اب ،یتھ جگہ رمحدوديکےبغ

 ايگ ايکرد ليتبد ںيم ونٹ ينڈيکنٹ لفيس روشن نئےبڑے،
 ےاورچارانجکشنکمری صيتشخ وقف پانچ ٹيسو اين۔ ہے

 زائنيڈ کا طرحی ک (U)و يکا ہےاوراس کرتا ايرومزمہ
 جگہی سےدوسر جگہ کيا کےساتھی کوآسان ضوںيمر

 ۔ہے تايہونےد منتقل

 وه کہ ايد نوٹس ںيہم نےی وسيکی س ںيم 2015دسمبر
ی ک ورکس ٹياورن روڈی سٹی ہمار ںيم 2016ی مئ

۔ ہے رکھتا اراده کرنےکا معائنہ کا سائٹس
۔ تھا شامل اداره سےتمام غرضی کی اريکےلئےتمعائنے
 کےتحفظ خدماتی اپن پر ادوںيبن لڈزمسلسليمورف
 ہ ينے ہم۔  ہے کرتا ارکوبہتربنانےکےلئےجدوجہدياورمع
ی ک طرح کس ہم کہ ہے کررکھا عہد کرنےکا معائنہ

 ںيسلسلےم اس اورہم ںيکررہےہ مظاہره کای کارکردگ
ی ک شناختی ک مشکالت تاکہ ں،يرکھتےہ موجود نظام

ی وسيکی نےس ہم۔ جاسکے کھايسےس ُجاسکےاوران
ی اوربہتر خدماتی ارکيمع' یاعلی کےمعائنےکواپن
 اظہارکرنےکےموقع کا عہدی جار کےلئےاپنے
 ۔کہا ديآمد خوش کےطورپر

ی لٹيسيفی نئی ہمار ںيمی ابودھاب لڈ،يفردراف
 ايک انعقاد کا بيتقری افتتاح کيا ںيم 2015نےنومبر
 کام کےساتھ تيصالح مکمل سے 2016 لياوراپر
 لتھيہ ورلڈ ںيدسو نےيی لڈزدبياورمورف ہے،ی کررہ

ی د آف ميئرٹيک شنٹيپ شنليپرانٹرن کانگرس زمئرٹورايک
 ۔ہے ايل تيج وارڈيا ريائ



منصوبہی ليکےلئےتفص سيا چيا نيا
 ںيم)  گارڈز نيو (دستوں کرنےوالےمددگارہراول بھال کھيدی ک تينوع ديدرجےپرشدی قوم 13 ُان مورفيلڈز

 بھال کھيد پروگرام دستےکا ہرہراول۔  ہے ايگ ايک سےانتخاب طرفی ک نڈيانگل سيا چيا نيا کا ہےجن کيسےا
ی ليکےلئےتفص سيا چيا نيکےلئےا جومستقبل گا، کرےی کےلئےسربراہی  ترقی کےنئےماڈلزک

 ۔کرےگا منصوبےکےطورپرکردارادا

 گے، ںيکری ُسپردگی ک جينتائی ديکل دو پروگرام ہمارے
 لڈزيکےلئےاورمورف سيا چيا نيترا عيجووس

 :گے ںيکر ايمہ جيکےلئےنتائ

 ايکےطورپرمہ ورک ٹين کيا ہدف کا گارڈ نيو ہمارے
 ہونےوالےعلم سےحاصل  بھال کھيدی جانےوالی ک

  :تاکہ ہے، بنانا کواورمستحکم

 ی ک ورک ٹين ،ہوی کرت جومرتب کٹ ٹول کيا
 ضرورتی ک کےنفاذ اوراس بھال کھيد ںيم شکل

 اورجو کرنےکو کارکوقائم قہيطر نيبہتر ںيم
ی کرت انيب عناصرکو ُرانيکےلئےناگزی ابيکام

 ۔ںيہی کےلئےضروری ابيکامی ک ہوجواس

 ی کوترق سمجھ واضحی ک ليذ درج سيا چيا نيا
:دےسکے

 وٹيکيا ماڈل اين ہ يکا بھال کھيسےدياورک کب -
 رہنےواال قائم طورپری اورمالی کومطب ہسپتالوں
 ہے کرسکتا ايمہ تعاون ںيبنننےم

 کہ ہوی کرت انيب خاکہ کا بات جواس اشاعت کيا 
ی کےماڈلزکومطب ھالب کھيد ورکڈ ٹيسےنيک

 ايمہ خدماتی رہنےوال طورپرقائمی اورمال
ی مقام ہےجوی جاسکتی د عيکرتےہوئےتوس

 ۔ہوںی کرت پورا کو اتيضروری ک وںيآباد

 کھيدی جانےوالی ک ايمہ ںيم شکلی ک ورک ٹين -
 عيتوس ادهيز ںيم کےنمونےکوسروس بھال
 نےکےمضمراتيد

 ،ی لمولوجياوپتھی رہنےوال ائملڈزپرقيمورف ہم
ی ک وںيآبادی جومقام ں،يکرسکتےہ ايمہ سروسز
 ٹيمؤثرن کيا کو اورجن ںيکرسکی پور اتيضرور
 ۔جائے ايک ايمہ ںيم شکلی ک ورک



یکارکردگی ہمار
:رکھای کوجار ليذ درج نے ہم سال اس

 نڈياورانگل لندن نے اورہم کو، نشوونمای ک اپنےکاروبار 
 عالج کا تعداد کارڈير کيای ک ضوںيرپارمرکےآ کےجنوب

۔ايک

 ايمہ اورعالج بھال کھيد کےمطابق اراتيمع بلند اپنےمروجہ 
۔ايک

 طورپرمثبتی رمعموليسےغ طرفی ک ضوںياپنےمر 
 سٹيٹی مليف نڈيا نڈزيفر شنلين - ہوئے اندوز تبصرےسےلطف

 نےاپنےدوستوں ضوںيمر %96.4والے نےيد جواب کا
 ی۔ک سفارشی لڈزکيفکومور اورخاندانوں

 سيا چيا نيا باقاعدهی کےحوالےسےاپنی سرمائےاورکارکردگ 
۔ايک پورا کو وںيدار ذمہ

وقت کای ُسپردگ

یا نڈيا اے

سيک ڈے شنٹيپ ان

)بند منصوبہ (ويکٹيال شنٹيپ ان

)بند رمنصوبہيغ (ويکٹيال نان شنٹيپ ان

شنٹيپ آؤٹ

تعداد ُکل  

ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی آئ لڈزيمورف
2015/16 جائزه ساالنہ



مورفيلڈز آئی ہسپتال اين ايچ ايس فاؤنڈيشن ٹرسٹ
  ساالنہ جائزه 2015/16 



ارپرمرکوزرہنايمع
ی ہمار"ی عمل حکمت سالہ 10ی ہمار ہيہےاور تايد کوسہارا ُاراسيمع ں،يکرتےہی بھ جوکچھ پرہم لڈزيورفم

 ۔تصورہےی مرکزی ديکل کا" سوچی کی سربلند

 گيل" کھنايسےس وںيغلط"یقوم کيا ںيم 2015/16
 درجےپررکھا ںيو24سے ںيم ٹرسٹس 230 ںيہم ںيم
 ايک اکٹھا نے کوسکورکرنےوالےٹرسٹس گيل اس (ايگ

 نےوااليد اطالعی ک وںيکُھلےہونےاورغلط تھا،
 اديبنی ک اراتيکےمع اقسام مختلف ں،يہونےکےبارےم

 نےکےلئےمحنتيدی کوترق ثقافتی ُکھل کيا ہم۔ )پر
 اداره ہےکہ شہادت ٹھوس کيا ہياور ںيکرتےہ سےکام
 ديمز ثقافت ہ۔ يہے رہا آگےبڑھ ںيم سمت درست
ی اريمع ہرطرف ںيم اورادارےی جائےگی رہوتيتعم
 ہمی۔ ہوگ مددگار ںيم کرنے متحرک کو وںيبہتر
ی ک وںيبہتر ںيم اورتحفظ مؤثرپن کےتجربے، ضوںيمر
 ۔گے ںيکری رويپ کےساتھی سخت

 اہداف ٹيکارپور لئےہمارے کے 2016/17
 ہم تاکہ ںيہوتےہ جستجوسےشروعی ہمار ارکےلئےيمع
 جينتائ کےتجربات، ضوںيپرمر سائٹس تمامی اپن" 
۔ "ںيورکرسکيليڈ اراتيمع نيتر کےبلند تحفظاور

ی اچھ نے لڈزيمورف کےدوران وقت تمام کے 2015/16
 ںيم جواس ہے، رکھای جار کرنا مظاہره کای کارکردگ

ی زکےعملےک لڈياورمورفی کار ہيسرمای گئی ک
 ںيہ ںينہ مطمئن ہم۔ ہوا ممکن سے وجہی کی وابستگ
 جات شعبہ تمام ںيم 2016/17 کہ ںيکرتےہ قياورتصد

   ۔ہے موجود کام اورکرنےواال ادهيز بہت ںيم

 ںيم 2016/17 اپروگرامين کای ليتبدی ک لڈزيمورف 
 وںيبہتر ںيم شعبوںی ديکل ہياور جائےگا ايد ليتشک

 ضوںيطورپرمر خاص کرےگا، ايمہ کوسہارا
 کےملوث ضوںيمر۔ ںيکےشعبےمی بہتر ںيکےتجربےم
 شروعی لعم حکمت کيای ک تيشمولی ک ُہونےاوران

 کو سےحصوں کےبہت شاندارکام ُاس ،یجائےگی ک
 کيکوا ُکرتےہوئےجوپہلےسےموجودہےاوران اکٹھا
 اکٹھا ںيم شکلی منصوبےک اورجامعی اتصال

  ۔کرتےہوئے

ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی آئ لڈزيمورف
2015/16 جائزه ساالنہ



معامالتی مال
 وںيسرگرم سيا چيا نيترا ادهيسےز ںيم آمدنی ہمار۔ رہای جار بڑھنا کا آمدنی ہمار کےدوران 2015/16
 ںيمی سرگرم سيا چيا نيا نے 2015/16۔  ںيکرتےہ کمشنرادا ںيہم ورکرنےکےلئےيليہےجوڈی ہوت سےحاصل
  ۔ايک مشاہده اضافےکا

ی ہوت موصول رقمی سےاضاف وںيسرگرمی تياورتربی مياورتعلی اتياورترقی قيتحقی اپن ںيہم
 - کے آمدنی ہونےوال سےحاصل جات شعبہی تجارت ہمارے بمع ہے،
 نيا۔ )یواےاي (اماراتس عرب ٹڈيونائيلڈزياورمورف ٹيويلڈزپرائيمورف کلز،يوٹيزفارماسلڈيمورف

 کھيد کےفائدےکےلئےدوباره ضوںيمری ک آمدنی اضافی ہونےوال حاصل کےعالوه سيا چيا
 ۔ہےی جاتی کردی کار ہيسرما ںيم بھال

 سسٹم سيا چيا نيطورپراورا راست لڈزکےلئےبراهيمورف سال کا 2015/16
ی مالی اديبنی کےلئےہمار 2015/16۔ تھا ُپرللکارسال کيطورپرا عيےوسکےلئ

 )فاضل نيمل 4.4£: ںيم 2014/15(ی تھ فاضل نيمل 2.0£ی کارکردگ

ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی آئ لڈزيمورف
 2015/16  جائزه ساالنہ



ی عمل حکمتی ہمار
 مشن ہمارا

 قيتحق کےلئے، اورعالج بھال کھيدی ک وںيماريبی ک آنکھوں"
ی االقوام نيب سربراه تھکےسا کيتحری کی سربلند ںيم مياورتعل

۔"ہے مرکزبننا

 کيای کی عمل حکمت اوراسی ک شائع" ہماراتصور کای سربلند"ی عمل حکمت سالہ 10ی اپن ںيم 2010لڈزنےيمورف
 ٹرسٹ کےساتھ، اتصال کےساتھی لمولوجياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ ليای وسی۔ يک مکمل ںيم 2013ی کار تازهی ابتدائ

ی قيتحق مشترکہ تک 2020جوی ک شائعی عمل حکمتی اتياورترقی قيتحق رکہمشت کيا ںيم 2013 نےاگست
 ی۔تھی گئی ک شائع ںيم 2014ی عمل حکمتی تياورتربی ميتعلی لڈزکيمورف۔  ہےی کرت انيبی عمل تصوراورحکمت

 مل کےساتھ کاران کياپنےشر ں،يرہےہ دےی ترق کوی کاری تاز جامعی کی عمل حکمتی ميتنظی اپن ہم وقت اس
ی قيتحق ،یمطبی جوہمار ںيدےسکی ےگئےمنصوبےکوترقيدئ بياورترت وستہيپ باہم کيا تاکہ کرتےہوئے، کامکر

  ۔ہو کرتا انيب کوی رسائی مياورتعل

 کا توںيصالح نيبہتری ہرروزاپن وه تاکہ ہے، پہلو نيتر اہم کای عمل حکمتی ہمار کرنا ايمہ تعاون اپنےعملےکو
 ہمارا۔ سکے مل مدد ںيمی ُسپردگی ک منصوبوں زيآم حوصلہکےلئےاپنےی بہتر ںيہم لئےکہ اوراس ںياظہارکرسک

 اراتيکےلئےمع بات اس رہےگا،ی جار رہنا جينٹراسٹيس کا لڈزوےيمورفی د پروگرام، نجيچ کلچرل
 ۔ںيکر تجربہ کا ميتنظی ہمار وه کہ ںيہ کرتے سےتوقعياورعملےسےک ضوںيمر ہم مقررکرتےہوئےکہ



 اہداف ٹيرکارپوکےلئے 2016/17

:ہے ايک پراتفاق اہداف کارپورٹ ليذ کےلئےدرج 2016/17 نے بورڈ

 اراتيمع نيتر کےبلند اورتحفظ جينتائ کےتجربے، ضوںيپرمر سائٹس تمامی ہمار
 ۔ورکئےجائےگےيليڈ

ی ک بھال کھيدی ک آنکھوں  کےساتھ، مرکزکےتعاونی خصوص کيا ںيم لندن سنٹرل
 ۔جائےگا ايک ايہم ورک ٹين ابيکام کيا کا خدمات

 اپنےلوگوں کےطورپرہم جگہ ميعظ کيکرنےکےلئےا ايمہ کےلئےاورعالج کام
 ۔گے ںيکری ترقی ک اوراپنےادارے

ی نيقيکو استحکامی مال ورکرتےہوئے،يليڈ رقوم فاضل ںيم 2017/18اور 2016/17
 ۔گے ںيبنائ

 ُمتحد ٹنرزکےساتھپاری ديکل اپنے گے، ںيکر کردارادا سربراہانہ ںيم قيتحقی االقوام نيب
 ۔ ہوتےہوئے

 ںيم مياورتعل تيتربی ک نيکےمعالج ہوتےہوئےآنکھوں متحد پارٹنرزکےساتھی ديکل اپنے
 ۔گے ںيکر کردارادا سربراہانہ



  ہے جاتا ايک سےيک انتظام ہمارا
 فٹينيب پبلک کيا کےتحت 2006 کٹيا سروس لتھيہ شنليکون ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی لڈزآئيمورف

ی سےک طرفی کٹرزکيڈائر آف بورڈی سربراہی ک ٹرسٹ۔  ہے ايگ ايارديکرنےکےلئےاخت کےطورپرکام شنيکارپور
 ان۔ ہے جاتا جانا کےطورپر کونسل لڈزپرممبرشپيمورف کو جس ہے، گورنرزکوجوابده آف بورڈ جو ہے،ی جات

 ممبرشپ موجوده۔  ںيتےہکوظاہرکر بناوٹی ک زيدوباڈ ان کےدوران 2014/15 بليٹ پرموجود صفحات
 ۔www.moorfields.nhs.uk ںيکر کےلئےوزٹ

کٹرزيڈائر آف بورڈ کےدوران 2015/16

عہده نام

نيئرميچ  )ٹائرہوئےيکور 2015 مارچ 31( ميمارکہی روڈ

 )ٹائرہوئےيکور 2015نومبر 30( یليپ جان ويکٹيگزيا فيچ

  *)2016 لياپر 17 تا 2015دسمبر 1( ليٹين نيجول ويکٹيگزيا فيچی عبور

کٹرزيوڈائريکٹيگزيا نان ولسن ۔ نيگو نڈيروزال

اوگوما ۔ سيريہ بورايڈ

لوتھرٹ سرفليپروف

ليبيونينڈريا

سنہا تايسم

**مزيوولياسٹ

کٹريڈائر کليڈيم ناگانيفل کلنيمسٹرڈ

ٹلپمنيڈو نڈيا سرچير کٹرآفيڈائر کھای ٹ نگيسرسرپيپروف

شنزيپروف لتھيہ ڈياالئ نڈيا نرسنگ کٹرآفيڈائر ٹيلکی سيٹر

افسر فائنانشل فيچ  )ٹائرہوئےير کو2016ی فرور 29 (لين چارلس

افسر فائنانشل فيچ  )سے 2016 مارچ 1( زيويڈ ونياسٹ

افسر ٹنگيآپر فيچ  )تک 2015ی مئ 15( یريشی ريم

افسر ٹنگيآپر فيچ  )تک 2015نومبر 1سے 2015ی مئ 18( لرس ُرتھ

افسر ٹنگيآپر فيچ )سے 2015نومبر 2( کوئن جان

 ۔وبنےيکٹيگزيا فيکوچ 2015 لياپر 18 پروبرٹ وڈيڈ *
ی۔گ ںيسنبھال عہده ہيسے 2016 لياپر 1 نيگر سايٹ۔ نيئرميچ کٹنگيسےا 2016 لياپر 1 **

ٹرسٹ شنيفاؤنڈ سيا چيا نيا ہسپتالی آئ لڈزيمورف
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۔ںيہ ںينہ حاصل کےحقوق کوووٹنگ ان کنيل ں،يوتےہٹنگزپرحاضرہيم کٹرزبورڈيڈائر ٹيای سوسيا ليذ درج

عہده نام

افسر فائنانشل فيچی ڈپٹ نڈيا فائنانس سيا چيا نيا کٹرآفيڈائر  تک 2016ی فرور 29 ز،يويڈ ونياسٹ
 سے 2015ی جوالئ 13 موس جوہانہ لپمنٹيڈو بزنس نڈيای ٹجياسٹر کٹرآفيڈائر
 سے 2015 نومبر 1 لياسٹ سايال افسر شنيانفارم فيچ

سورسزير ومنيہ ٹرآفيکيڈائر سٹورےی ليس
گورننس ٹيکارپور کٹرآفيڈائر ٹومبلسن انيا

کونسل کےلئےممبرشپ 2015/16

انتخاب حلقہ گورنرز شده منتخب

شائراورہرٹفورڈشائرپبلک ڈفورڈيب کولبورن نيج
*سيليو رون

یکزيلميس فيا استوان پبلک سکسياورا لندن سٹيا نارتھ
 **سيٹڈم بل

پبلک لندن سنٹرل نارتھ  یمرف پال
الرحمان بيرحبيم

پبلک لندن سٹيو نارتھ لڈينسفيم سائمن
واٹکنز برائن

پبلک لندن سٹيا ساؤتھ  یکارتھ کيم لنيا
نيُسبرامن ناگا نارائنن ايسور

پبلک لندن سٹيو ساؤتھ زيويڈ ايشيٹريپ
ڈولن برنارڈ

انتخاب حلقہ کا ضوںيمر فالکنر نڈايبر
جونز ابرٹر
لڈيکفيو جل

انتخاب حلقہ عملےکا  کارٹر کولن
ڈورڈزيا نڈرايگزيال
 یڈينيک سيليا
 حيمسی ريم

 ۔ہوگئے کوسبکدوش 2015ستمبر*9
۔ہوگئے سےسبکدوش عہدے کو 2016 مارچ 7**
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یگئی کی نمائندگی ک جن ادارے وه گورنر ُشده نامزد
یورسٹيونی يسٹ  نسنيريل جان

شنيای سوسيا گالکوما شنليانٹرن  ڈو لنيہ

ازلنگٹن باروآف لندن یخال

)یبی آئ نيآرا (پليپ بالئنڈ آف وٹيٹی انسٹ شنلين رائل  یہاد لتيفض

 ٹرموبزيسرپيپروف لندن کالج یورســٹیونی
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ہے ضرورتی کےلئےنئےگورنرزک 2016 خزاں موسم

ی ک ضوںياورمر نيکےاراک ٹرسٹ شنيفاؤنڈ ںيم کونسل لڈزممبرشپيمورف
 ۔ہوگا شروع ںيم 2016ستمبر کشنيال اين کيا کےلئےگورنرزکای نمائندگ

 پبلک۔ ںيکرتےہ کردارادا اہم کيگورنرا ںيکرنےم ايمہ کوتعاون ہسپتال
 ںيکرتےہی نمائندگی ک نياراک ںيعالقےمی ائيجغرافی گورنرخصوص

 :ںيہی خال ںيجگہ ںيم انتخاب حلقہ ليذ اوردرج

 جگہی خال کيا(رشائ شائراورہرٹفورڈ ڈفورڈيب(

 جگہی خال کيا (کسيسياورا لندن سٹيا نارتھ(

 ںيمی نسيوايٹی کانسٹ ٹالئٹيسی نسيکيگورنرو سٹاف
ی ک لڈزيہےجومورفی کےلئےکُھل نيکےاراکلڈزکےعملےيہےاورمورف

 ۔کرتےہوں پرکامی سےکس ںيشنزميلوک ٹالئٹيس

کےلئےجدول عمل کےاس کشنيال

خيتار واقعہ کا کشنيال

 2016 ستمبر 12 سوموار  نوٹس کا کشنيال

 2016 اکتوبر 10 سوموار خيتاری کےلئےآخری وريليڈی کی نامزدگ کاغذات

 2016 اکتوبر  11منگلوار اشاعتی ک انيکےب کئےگئےافراد نامزد

 2016 اکتوبر 13  جمعرات خيتاری آخری ہونےک سےدستبردار طرفی ک دوارانيام

)ہُوای اگرکوئ (اشاعتی ک کےناموں اندواريہونےوالےام منتخب بالمقابلہ  2016 اکتوبر 14  جمعہ

 2016 اکتوبر 31 سوموار اشاعتی ک کےنوٹس پولنگ

 2016 نومبر 1 منگلوار اجراء پرزکايپ لٹيب پوسٹل

 2016 نومبر  24 جمعرات جانا ايک بند کا کشنيال

 2016 نومبر 25  جمعہ  اشاعتی ک جينتائ سے طرفی ک ٹرسٹ

۔ںيکر سےرابطہ ميٹ ممبرشپی توبرائےمہربان ںيچاہتےہ جاننا دياورمز ںيرکھتےہی دلچسپ ںيورنربننےمگ اگرآپ

 foundation@moorfields.nhs.uk : ليمی ا

 2490 566 0207 : فون

www.moorfields.nhs.uk/membership : سائٹ بيو
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ضيمر ہمارے

 بھال کھيد ہم ہےکہ مانہيجاننےکےلئےپ ہ يں،يکرتےہ تبصره اياورک ںيسےکرتےہيک تجربہ کا خدماتی ہمار ضيمر
 افراد سےزائد 99,000 ںيم سٹيٹی مليف نڈينڈزايفر شنلين ںيم 2015/16۔ ںيکررہےہ ايمہ طرحی اچھی کتن

 ۔گے ںيکر سفارشی ہمار وه کہ کہا نے %96.4سے ںيم ضوںياورمری ک نےشرکت

 ہياور ںيورپاتےہ شہياورپ مددگار ہمارےعملےکودوستانہ، وه کہ ہےی بتات ںيہم تعدادی بڑ کيای ک ضوںيہمارےمر
ی۔ تھ کےساتھ جينتائی مطب اورمثبتی شخص ت،يُپرصالح بھال کھيدی جانےوالی ک سےوصول طرفی ک ُان کہ

 کو انتظارکےوقت ںيم نکسيکل کہ ںيپرغورکررہےہ اس ہےاورہمی بنت وجہی کی وسيرمايتاخ کہ ںيجانتےہ مہ تاہم،
 کےانتظام اوراپائنٹمنٹس کرنے اضافہ ںيم تيصالح نے،يد قےسےسرانجاميطر کومختلف سےمعامالتيک

  ۔ہے جاسکتا ايک عےکميکرنےکےذر افتيکودر نظامات کےلئےمختلف
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 اتيشکا
۔ہےی کوظاہرکرت موضوعاتی عموم کچھ اگراميڈای چےکياورن ںيہوئ موصول اتيشکا 197ںيہم سال اس

اظہارستائش
 ۔ںيہی گئی ک انيب ںيم ليذ درج سےکچھ ںيم 2015/16 ہے،ی ہوتی خوش شہيکرہم ُسن فيتعر ںيہم
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عملہ ہمارا

ــڈزیمورف ور  ۔ ہے رکھتا رمالزمتيز کو افراد 2000ً بايقرسلسلےکےآرپارت کيکےا شعبوں ورانہ شــہیپ ل
 تھا ايگ کےآجرکےدرجےپررکھای سےچوٹ ںيم نيآجر ںيم سيا چيا نيا ںيہم ںيم سروے سٹاف شنليکےن 2014
 ںيم ٹرسٹس 100کےی چوٹ ںيم کےلئےملکی پرحاضر وارڈزيا سزٹوورکيپل سٹيب ںيم 2015ی جوالئ ںياورہم
 ںيم سروے سٹاف شنلين کے 2015 ںيم کےبارے تيشمولی ک ملےع۔  تھا ايگ ايک مدعو کےطورپر کيسےا
 کيای کی تسلی مجموعی جوعملےک ا،يگ درجےپررکھا ہونےکےبلند کيسےا ںيم نيآجر نيبہتر دوباره کو لڈزيمورف

 ۔ہے تعلق درجےکا کےتجربےسےبلند ضياراورمريکےمع بھال کھيد کا جس ہے، طاقتورعالمت

 کہ ہے ظاہرکرتا ہ يجہينت کا 2014/15۔ ہے عملےکوجاتا پرتمامی ماہ ہرسہ ٹسيٹی ملينڈزاورفيفر سٹاف ہمارا
 ںيم کرنے سفارش کےطورپر جگہی کرنےک اورکام جگہی ک عالجی ک لڈزيمورف نيسےاراک بہت عملےکے

 ںيم 2016 مارچ۔ رکھتےہوئے ںيدرجےمکے کےاوپر اداروں کےتمام سيا چيا نيا ںيہم ں،يکرتےہ فخرمحسوس
 جگہی ک کامی لڈزکينےمورف %70 کےطورپراور کےلئےجگہ عالجی لڈزکيمورف نے %94سے ںيعملےم

  ی۔ک کےطورپرسفارش

 پروگرام۔ پوچھا ںيلڈزوےکےبارےميمورفی د کےپروگرام،ی ليتبدی نےعملےسےاپنےثقافت ہم دفعہی پہل سال اس
۔ہے چلتا پتہ اضافےکا جيدربت ںياثرم کے پروگرام سےاس جيہےاورنتائی ک درجے بلندی آگاہی ک عملے ںيکےبارےم
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 مل ہم کہ ،یبھ دوسرےکےساتھ کياورا کئے، عہد بعض کےساتھ ضوںيمر نے عےہميکےذر وے لڈزيمورف
۔ہوگا شامل کچھ سب ںيم گےجس ںيبنائ جگہی سيا شانداراور ، منظم ،یکرنےوال بھال کھيد کيلڈزکوايکرمورف

 صيلےکرتشخ سےی بھرت ا،يک شروع جمانا ںيم کاران قہيطر تمام کےاپنے مکےانتظا اسےلوگوں نے ہم ںيم 2015
 ضوںيمر اپنے کےساتھ تسلسل تاکہ ا،يک شروع کام ںيسروسزمی اپن نے اورہم تک، کےانتظامی اورکارکردگ

 ۔ ںيکرسکی پور اںيدار ذمہ ہيکےحوالےسے



ادارےی راتيخ ہمارے

 نيطورپربہتر کےلئےممکنہ وںضيمر ہمارے رقومی جانےوالی کےطورپرد راتيخ
 کنندگان قيکےتحق مستقبل کرنے، مددی لڈزکيکےلئےمورف کرنے ايمہ بھال کھيد

ی کرت ادا کردار اہم کيا ںيم کرنے ايمہ قيتحق نيتر دينےاورجديد ميتعل کو نياورمعالج
ی دار شراکتی ہمار کےساتھی لمولوجياوپتھ آف وٹيٹی انسٹ ليای وس يسب ہياور ںيہ

 ۔ہے ہوتا کےساتھ

 کيا تاکہ ،یہوگئ ضم کےساتھ ہسپتالی لڈزآئيمورف زآفيٹرسٹ شلياسپ ںيم 2015دسمبر جو ،یٹيريچی لڈزآئيمورف
 کےلئےاہم کنگيم گرانٹ بليٹيريچ ںيم کرنےاورہسپتال اکٹھا رقوم اب جاسکتا، ايد ليتشک ادارهی راتيخ آزاد واحد

 کيای ک کرنےوالوں اکٹھا چنده طورپر رضاکارانہ جوکہ ہے، رتاک پہلوکام لڈزکےپہلوبہيمورف نڈزآفيفر ہ۔ يمرکزہے
 ۔ہے جماعت وقف

کٹسيپراج ہيحال
 وجہی ک  سخاوتی جاری ک کرنےوالوں ايمہ تعاون ںيہم

 کيکےا کےمنصوبوں اوراختراعی سےسربراہ
 ںيم جن ،یگئی ک مدد کےدوران 2015/16ی سلسلےک

 :ںيہ شامل ليذ درج

 روزکےنفاذيہی آئ اچھُوتےپروگرام، کيا 
 شامل کےساتھ بچوں جو ،یکار ہيکےلئےسرما

ی آئ ںيمی ونٹيکمی مقامی اپن وه ہےتاکہ ہوتا
 ۔ںيسک مپئنزبنيچ لتھيہ

 رہنما شپ، سٹوڈنٹی ڈ چيای پی ٹيريچی لڈزآئيمورف 
 نسلی اگلی ک کرنےوالوں قيتحق ںيمی لمولوجيھاوپت
 علم نئےطالب۔ کرتےہوئے ايمہ تعاون کو

 کٹيپراجی قيتحق سالہ نيت کيا ںيمی لمولوجياوپتھ
 :کہ سايج گے، ںيکر پرکام

 ی قيتحق موجوده تاکہ ،یداريخری ک آالت
 اياليجاسکےاورپھی د عيتوس کو پروگراموں
:بشمول جاسکے،

o بلندی ک بات اس تاکہ کٹر،يای وريبائ کيا 
 ہوسکےکہ حاصل سمجھی درجےک

ی ک چشم پردهی مل ںيسےورثےميک
ی کارگزاری ک وںيُکےخل آنکھوں اںيماريب
 ۔ںيہی اثراندازہوت پر

o غرضی ک کےمطالعہ نشوونمای ک نظامی بصر 
ی اورمطب کےلئےدوستانہ سےبچوں

 قےيطر طورپرمتعلقہ

o کنزمزيم ملوث ںيم زيزيڈی آئ ڈيرائی تھائ  
اںيرسائ کےلئےممکنہ اورعالج

o ونياورام لزٹرانسپالنٹسيس مياسٹ ليکورنئ 
ی کی ُمستردگی ک ُسےان طرفی ک سسٹم
 جنگيام کيکےلئےا مدد ںيمی رکشيتصو
سسٹم

 کلينيکل تاکہ مطالعہی قيتحق کيپرای ڈ ميا اےی ڈرائ 
 کا جس ں،يُاٹھائےجاسک اگلےقدم طرفی ک ٹرائل
 رکھنےوالےنقصان سےتعلقی ڈ ميا اے ہدف

 کےحصےکومحفوظ کےاردگرد چشم پرده کےخالف
 کيا کرنےکا زراستعماليکےلئےل مدد ںيبنانےم
 ۔ہےکار قہيطر
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o کارڈير کو حرکتی ک آنکھوں ںيم بچوں 
ٹيس ڈيہ ٹيو الئٹ کيکرنےکےلئےا

 شکلی ملنےوال ںيورثےمی کی اٹروف آپٹک 
 ہيجوی سٹڈ ليس مياسٹ کيکھتےہوئےايکود

ی ماريب کہ ہےی رکھت ہدف سمجھنےکا
 کواستعمال وںيُکےخل ضوںيرکھنےوالےمر
 وںيسےکی ماريلزبينروس کرنےسےآپٹک

 ںيتاثرہوجاتےہم

 ی ک کٹريو ا يسےبےضرروائرس،يا کيا
 ،یکار ہيہونےکےلئےسرما کےقابل پروڈکشن

) 4اےی س ليا(موروسسيا نائٹليبرکنجيجول
 موجود ںيم ٹرائل کلينيکرنےکےلئےکل کاعالج

 ايک کرنےکےلئےاستعمال ايمہ نيج ہونےواال نہ
 ۔جائےگا

 کےلئےہسپتال بھال کھيدی ک ضيمر 
 کيحصےکےطورپرا کيکےا کےپروگرام

۔ٹرکےلئےتعاونينيکوآرڈ سپورٹ موشنليا

 ايکالےموت کہی کار ہيکےلئےسرما مقصد اس 
 کيکےا ٹرائلی بڑےمطب کيپرا

 کرنےکےقابل ہيتجزی اتينيحصےکےطورپرج
 سمجھ ادهيز ںيبارےم اس تاکہ جاسکے، ہوا

ی اتينيسےجيک جاسکےکہی ک ايمہ حاصل
 کو کےعالج ايعناصرکالےموت
 ۔ںيہمتاثرکرسکتے



یٹوآئی آئ

 13ہےبروزاتوار واقعہ بڑا کا شرکت کای ٹيريچی لڈزآئيمورف جوکہ ،یٹوآئی آئ
 نياراک اورخاندان،عملہ، کےدوست ُاوران ضيمر۔ ہوا منعقد کو 2016 مارچ

 14 ا يليم 4 تکی آئ سےلندن روڈی سٹ لڈزيمورف اورسپورٹراکٹھےہوئےتاکہ
 کےلئے قيتحقی ک وںيماريبی ک ںاورآنکھو جاسکتا ايل حصہ ںيم واکی ک ليم
 ہيشکری خصوص کا کرنےوالوں شرکت 770۔ جاسکتا ايک اکٹھا چنده اہم

 – ہيشکری بھ کےسپانسرزکا واقعے اوراس کئے، اکٹھا 155,000£ جنہوں
 ۔ لمکسياوپتھ اورسکوپ ٹيويلڈزپرائيمورف

 شنياوررجسٹر ہوگا کومنعقد مارچ 12بروزاتوار واقعہ کا اگلےسال
 کےلئے معلومات ديمز  ی۔جائےگی کھول ںيم 2016ستمبر

uk.nhs.moorfields@eye2eye ا يںيکر ليمی پرا 
۔ ںيکر پرفون  2486 7566 020

مورفيلڈز آئی ہسپتال اين ايچ ايس فاؤنڈيشن ٹرسٹ
ساالنہ جائزه 2015/16

mailto:eye2eye@moorfields.nhs.uk


 ہيشکر
 ُلےپرجوشکرنےوا تعاون سہرا کا ہےجسی کرت وصول پاؤنڈ الکھوں پرہرسال ادوںيبن مسلسلی ٹيريچی لڈزآئيمورف

 فيسےتعر سےبہت ںيم ہےاورجن ہورہا اضافہ ںيم تعدادی ک جن سپورٹرزکےسرہے، اوررحمدل
 ۔ہيشکر کا لوگوں نےوالےتماميد راتيخ پچھلےسال۔ ںيہ اورعملےکےافراد نياراک ض،يکرنےوالےمر

ںيکرسکتےہ سےمدديک آپ
 سےمدديک آپ کےلئےکہ دمعلوماتيمز ںيبارےم اس

 ں،يہوسکتےہ سےشامل وںقيطر اورکن ںيکرسکتےہ
 :یبرائےمہربان

 فلورپرواقع کےگراؤنڈ ہاسپٹل روڈی سٹ
ںيالئ فيپرتشر آفسی ٹيريچی لڈزآئيمورف

ںيکر پرفون  2565 7566 020 ںيہم

ںيہم
eyecharity@moorfields.nhs.uk 

 ںيکر ليمی پرا

moorfieldseyecharity.org.uk 
 ںيکر وزٹ سائٹ بيوی ہمار پرموجود

 /facebook.com ںيہم
moorfieldseyecharitylondon/ 

 ںيکر پرالئک

۔ںيپرفالوکرtwitter @eyecharity  ںيہم

 قيتحق ادهيز مطلب کا تعاون ادهيز
 ہےکہی رکھت طاقتی ہے،جواتن
 ايتھرومہ کياوربر اختراعات
 بدل کو وںيزندگ ادهيجوز کرسکے،
 کےعالج اورآنکھوں ںيسکتےہ

 شکلی نئ کيکوا کےمستقبل
 تعاون کا آپ۔ ںيدےسکتےہ

 مددی حوالےسےبھ اسی لڈزکيمورف
 کھيدی مطبی اپن وه ہےکہ کرسکتا
 آالت نيتر ديجد سکے، کوبڑھا بھال
 اتيسہولی سکےاوراپن ديخر

 ۔ناسکےکوبہترب

 ساالنہی ہمار۔ ہے کرتا انيب خالصہ کا جات شعبہ کےاہم لڈزکےکاميمورف کےدوران 2015/16 جائزه ساالنہ
 ابيپردست پتہ اس جو ہے، ايگ ايک احاطہ کےساتھ ليتفص ادهيز کا ان ںيم اوراکاؤنٹس رپورٹ

 www.moorfields.nhs.ukںيہ

 ميشنزٹيکيونيکمی برائےمہربان ں،يکرسکتےہ درخواستی ک کرنے حاصل جائزه ساالنہ ںيم اشکال متبادل آپ
۔ںيکر ليمی پرا communications@moorfields.nhs.uk ا يںيکر پررابطہ  2628 7566 020کےساتھ

مورفيلڈز آئی ہسپتال اين ايچ ايس فاؤنڈيشن ٹرسٹ
  ساالنہ جائزه 2015/16 
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Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust 

City Road 
London EC1V 2PD 

 3411 7253 020 : بورڈ سوئچی مرکز
www.moorfields.nhs.uk 

  
   Moorfields on Twitter @Moorfieldsلڈزيٹوئٹرپرمورف

  Moorfields on Facebook www.facebook.com/MoorfieldsEyeHospital لڈزيپرمورف ُبک سيف
  Moorfields on Instagram MoorfieldsEyeHospital   لڈزيپرمورف انسٹاگرام

 
 کی طرف سےشائع کيا گيامورفيلڈزکميونيکيشنزٹيم 

 genium جينئيم : ڈيزائن
 
  مورفيلڈزآئی ہسپتال اين ايچ ايس فاؤنڈيشن ٹرسٹ،2016 جوالئی ©
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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.




