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إن خدمات الصحة القومية ( )NHSمبنطقتك
في حاجة إلى تغيير
تعتني خدمة ( )NHSمبليونني شخص تقريبا في شمال غرب لندن
ولها أهداف كبيرة في طريقة رعايتهم واخلدمات التي يتلقونها.

ولتحقيق هذه األهداف ،البد من إجراء تغييرات على بعض اخلدمات.
وفي الفترة ما بني اآلن و  8أكتوبر  2012نود أن نسمع من أكبر عدد
ممكن من األشخاص عن التغييرات التي اقترحناها.

الرجاء مواصلة القراءة ملعرفة املزيد عن االقتراحات ،وكيف ميكن
أن تؤثر على خدمات الصحة احمللية اخلاصة بك ،وكيف ميكن أن
تبدي رأيك.
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ظل إكلينيكيون محليون يفكرون في كيفية
حتسني الرعاية مع االستثمار في خدمات
وعالجات جديدة في آن واحد.
إن موظفينا ملتزمون متاما ً بتوفير رعاية عالية اجلودة ولكنهم يحتاجون إلى
العمالة واملهارات والبيئة املناسبة لتوفير ذلك إلى املرضى .ولكن تزداد صعوبة
إجناز ذلك أكثر فأكثر.
وفي شمال غرب لندن لدينا منو سكاني وشيخوخة سكانية؛ إن توزيع
ٍ
كاف.
اختصاصيينا غير كاف على مواقع كثيرة جداً؛ والبعض من مرافقنا غير
كما أننا نعمل في إطار ميزانية ضيقة بشكل متزايد.
رؤيتنا هي كاآلتي:
•

•

•
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جلب الرعاية بحيث تكون أقرب من منازل املرضى .إننا نستثمر 130

مليون جنيه إسترليني في خدمات محلية للسماح بذلك وسيقوم طبيب
األسرة اخلاص بك بتنسيق الرعاية لتكوين جهاز أكثر تكامالً:
تركيز اخلدمات احملسنة في خمس مستشفيات كبيرة لضمان إمكانية
تواجد كباراألطباء في األمسيات وعطالت نهاية األسبوع وأثناء النهار كذلك.
ستصبح مواقع أخرى مستشفيات محلية (مصممة لتفي باحتياجات
اجملتمعات احمللية التي من حولها ،وستوفر كل منها الرعاية الطارئة إلى جانب
التحاليل الروتينية والعالجات) ومستشفيات اختيارية (للعمليات اخملطط
لها) .ستبقى مستشفياتنا التخصصية كما هي إلى حد كبير؛
دمج كل هذا في نظام واحد متناسق وموحد من شأنه أن يعمل
بصورة أفضل للحفاظ على صحة األفراد في اجملتمع احمللي ،وحتسني إمكانية
احلصول على رعاية عالية اجلودة وخبراء إكلينيكيني ،وتخفيف الضغوط على
خدمات املستشفى؛
0800 881 5209    consultation@nw.london.nhs.uk
www.healthiernorthwestlondon.nhs.uk

وألجل حتقيق هذه الرؤية لتوفير رعاية أفضل يسهل الوصول إليها خارج املستشفيات،
فقد ظل أطباء العائلة احملليون يعملون معا ً البتكار خطط حول كيفية تزويد اخلدمات
في منازل املرضى وعيادات أطباء العائلة واملراكز الصحية احمللية.

ومع أن معظم األنشطة ستبقى حيث هي اآلن ،فمن الضروري أيضا أن جنري تغييرات
على خدمات املستشفيات .سيوجد لدى كافة مواقع املستشفيات التسع املدرجة أدناه
مركز رعاية طارئة تعمل على مدار  24ساعة في اليوم ،سبعة أيام في األسبوع.
إن اخليارات الثالث املتاحة لكيفية استخدامنا مستشفياتنا في شمال غرب لندن
هي كاآلتي:
اخليار أ

اخليار ب

اخليار ت
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كبير

كبير

كبير

Hillingdon

كبير

كبير

كبير

ملعرفة كيف ميكنك معرفة املزيد عن هذه االقتراحات وكيف مت
الوصول إليها ،يُرجى االطالع على ظهر الصفحة.
0800 881 5209    consultation@nw.london.nhs.uk
www.healthiernorthwestlondon.nhs.uk
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أعرف املزيد وأدلي برأيك.

تنص وثيقة التشاور الكاملة "تشكيل مستقبل صحي" على هذه االقتراحات في
مزيد من التفاصيل وميكن االطالع عليها من موقعنا اإللكتروني أو بطلبها عن طريق
استخدام بيانات االتصال الواردة أدناه .كما ستجد أيضا ً استمارة الرد على التشاور على
الشبكة وداخل الوثيقة  -هذا هو املكان املتاح لتعرفنا برأيك.

سيستمر التشاور العام إلى  8أكتوبر  2012وفي تلك األثناء ،نشجع أكبر عدد ممكن من
األشخاص باالشتراك.

تعال إلى أحد فعاليات

التشاور وسنجري أحداث التشاور عبر شمال غرب لندن .إن هذه األحداث هي فرصتك
ملعرفة املزيد والتحدث مع قادة البرنامج اإلكلينيكيني وتعريفنا برأيك .الكتشاف املزيد
عن األحداث القريبة منك يُرجى زيارة  www.healthiernorthwestlondon.nhs.ukأو
اتصل بنا عن طريق استخدام البيانات الواردة أدناه.
قم بزيارتنا على الشبكة www.healthiernorthwestlondon.nhs.uk

ميكنك القيام باآلتي على موقعنا اإللكتروني:
• قراءة اقتراحاتنا بالكامل
• تنزيل وثيقة التشاور
• تعبئة استمارة الرد على التشاور
•

فهم كيف ميكن أن تؤثر عليك التغييرات

اتصل بنا

إذا كنت تود طلب نسخة مطبوعة من وثيقة التشاور الكاملة واستمارة الرد أو إذا كنت
تود االتصال بفريق "تشكيل مستقبل صحي" يُرجى القيام باآلتي:
•
•
•

اتصل على 0800 881 5209
أرسل بريد إلكتروني على consultation@nw.london.nhs.uk
أكتب على العنوان التاليFREEPOST SHAPING A HEALTHIER FUTURE :
( CONSULTATIONينبغي أن يكتب العنوان بأكمله على سطر واحد ،باألحرف
الكبيرة .ال داعي إلى استخدام طابع بريدي).

نحن نتطلع إلى السماع منك.
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