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 (آسیا وأمریكا الالتینیة وأفریقیا والشرق األوسط)  2021مقترحات تتعلق بالداء النشواني لعام  طلب شبكة الجسور العالمیة بتقدیم 

 شبكة الجسور العالمیة التابعة لمایو كلینك ومنح فایزر الطبیة العالمیة
 ) لتحسین الجودةRFPطلب تقدیم عروض (

 )  TTRالتوعیة وتحسین التشخیص السریع للداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (
 األوسط) (آسیا وأمریكا الالتینیة وأفریقیا والشرق 

  والعربیة  تُقبل الطلبات باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة والماندرین الصینیة

المعلومات األساسیة والغرض  
 من طلب تقدیم العروض ھذا 

یُشخص الداء النشواني في كثیر من األحیان بشكل خاطئ. على سبیل المثال، تُشیر التقدیرات إلى أن التشخیص الصحیح  
یُصیب  ) یتأخر لسنوات، ویعود ذلك بشكل جزئي إلى أنھ خلل TTRللداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (

 . ھدفنا ھو المساعدة في تسریع رحلة المریض ھذه من خالل دعم برامج بناء القدرات. العدید من األجھزة

كلینك ومنح فایزر الطبیة العالمیة طلب تقدیم مقترحات  في العام الماضي، أطلقت شبكة الجسور العالمیة التابعة لمایو 
یُركز على التوعیة وتقریب التباین المعرفي لتقلیل الوقت المستغرق في تشخیص المرضى بصورة صحیحة وجعل  

لدعم تطویر شبكة عالمیة من الخبراء في الداء النشواني المرتبط ببروتین  الوصول للعالج أكثر سھولة، باإلضافة 
. سیساعد توسیع مجتمع الممارسین على تقلیل المسافة التي یتعین على المرضى قطعھا حتى یتم  )TTRسثیراتین (التران 

تشخیصھم، على الرغم من أنھ قد یظل من الممكن الحصول على إرشادات قیمة من المراكز ذات الخبرة البعیدة عن  
 وطنھم. 

الذي یُركز على دعم مبادرات تحسین الجودة وتلبیة ھذه الحاجة   یعد طلب تقدیم المقترحات ھذا استمراًرا لھذا المشروع
 في الدول الموجودة في آسیا وأمریكا الالتینیة وأفریقیا والشرق األوسط.  

. ما المشروعات البحثیة التي ستعتبر مستبعدة من ھذا المشروع. تشمل أمثلة  البحثیةالمشروعات   لیس الھدف ھو دعم
: مشروعات البحوث اإلكلینیكیة وبحوث العلوم األساسیة ودراسات االنتشار وتطویر السجالت  المشروعات المستبعدة 

 وبحوث الخدمات الصحیة وبحوث النتائج. 

 وأفریقیا والشرق األوسط آسیا وأمریكا الالتینیة  النطاق الجغرافي 

 إجراء تقدیم الطلب 
 نیة التقدم بطلب 

على الرغم من أن خطاب اإلعالن عن نیة التقدم بطلب لیس ضروریًا وال إلزامیًا وال یدخل في عملیة المراجعة الالحقة  
المراجعة المحتمل للطلب، فإن المعلومات التي یحتوي علیھا تسمح لموظفي شبكة الجسور العالمیة بتقدیر حجم عمل 

 والتخطیط لھا.

 ) إلىKatie Kemperإرسال برید إلكتروني إلى كاتي كیمبر ( یولیو 15یُطلب من مقدمي الطلبات المحتملین بحلول 
kemper.katherine@mayo.edu  :یحتوي على المعلومات التالیة 

o العنوان الوصفي للنشاط المقترح 
o  اسم (أسماء) قادة المشروع 
o بلد النشاط 
o مؤسسة ُمقدمة الطلب ال 
o  (اإلنجلیزیة أو الفرنسیة أو اإلسبانیة أو الماندرین أو العربیة) لغة الطلب الُمقدم 

یونیو   25یوم الجمعة الموافق  WebExستعقد ندوة عبر اإلنترنت قبل تقدیم الطلبات لإلجابة عن األسئلة عبر تطبیق 
 .الرابط U35Tصباًحا بالتوقیت الصیفي لشرق الوالیات المتحدة. یمكن التسجیل عبر ھذا   9في الساعة  2021

كیفیة  تقدیم المقترح الكامل الخاص بھم على النحو الموضح في قسم " أغسطس 16بحلول یجب على مقدمي الطلبات 
 " أدناه.  التقدیم

https://collaborate.webex.com/collaborate/onstage/g.php?MTID=e6009f5caf05ff55a33408be4c873987a
https://collaborate.webex.com/collaborate/onstage/g.php?MTID=e6009f5caf05ff55a33408be4c873987a
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ستراجع المقترحات وتوصي بھا ھیئة استشاریة مكونة من خبراء مستقلین. ستمول شركة فایزر المشروعات التي وقع   تمویل المشاریع وإدارتھا 
 لكي تمول بصورة مباشرة.  علیھا االختیار

 ستوفر مایو كلینك الدعم التشغیلي والتقني للمشروعات الممولة. 

تُقبل الطلبات من المؤسسات أو المنظمات أو الجمعیات، على سبیل المثال المدارس المھنیة والمستشفیات وأنظمة   أھلیة مقدم الطلب 
 لحقوق المرضى والجمعیات المھنیة والھیئات الحكومیة الرعایة الصحیة والجامعات والجماعات المناصرة 

 . أو مجموعات الممارسة الطبیةیمكن تقدیم المنح للمنظمات فقط ولیس لألفراد 

 ) (أي جھاز عضوي) TTRالداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (  المجال اإلكلینیكي 

نظام الرعایة الصحیة على توفیر التشخیص السریع والعالج المناسب لمرضى الداء النشواني من أجل زیادة قدرة  مواصفات المقترح الناجح  
 ، فنحن مھتمون بتلقي مقترحات توفر ما یلي: في أي عضو) TTRالمرتبط ببروتین الترانسثیراتین (

مقترحات تقلل الوقت الالزم لتصحیح التشخیص، بین مجموعة كبیرة من المتخصصین في الرعایة الصحیة،  •
 و ویشمل ذلك زیادة التنسیق بین التخصصات؛  

 و مقترحات تستند على األدلة وأفضل الممارسات الدولیة؛  •
 ومقترحات تشتمل على خطة قویة ومحددة تحدیدًا جیدًا للتقییم والتعمیم؛  •
مقترحات تدعم تطویر شبكة عالمیة من المتخصصین في الرعایة الصحیة من الذین یمكنھم تشخیص الداء  •

 و ) وعالجھ،  TTRالنشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (
 )TTRمقترحات تدعم تطویر شبكة عالمیة من خبراء الداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین ( •
 ستمرار المشروع بعد انقضاء فترة التمویل. خطة ال مقترحات تدعم  •

  لن یُنظر في المشروعات التي تُقیم كفاءة العوامل العالجیة أو التشخیصیة. لیس الھدف ھو دعم المشروعات البحثیة. المشروعات المستبعدة 
األساسیة ودراسات  : مشروعات البحوث اإلكلینیكیة وبحوث العلوم للمشروعات المستبعدة تشمل األمثلة اإلضافیة  

  االنتشار وتطویر السجالت وبحوث الخدمات الصحیة وبحوث النتائج.

مستویات التمویل المتاحة /  
 القصوى للمنح 

 
دوالر أمریكي. نتوقع تمویل ما بین مشروعین إلى   450,000إجمالي التمویل المتاح لطلب تقدیم المقترحات ھذا ھو 

 . ثالثة مشروعات

سیتم قبول الطلبات باللغات اإلنجلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة والماندرین الصینیة والعربیة. ثم ستُترجم للمراجعة من قِبل   كیفیة التقدیم 
اإللكتروني لشركة فایزر، ویشمل ذلك أوامر  لكن یُرجى مالحظة أن الموقع ھیئة مراجعة مكونة من خبراء في المجال.  

 التنقل، متاح باللغة اإلنجلیزیة فقط. 
 
وتسجیل الدخول. ینبغي للمستخدمین ألول مرة   http://www.cybergrants.com/pfizer/QI. یرجى الذھاب إلى  1

 النقر فوق "إنشاء كلمة المرور". 
 ) TTR. اختر مجال االھتمام األساسي التالي: الداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (2
النشواني  التوعیة وتحسین التشخیص السریع للداء  - RD G 2021. اختر اسم برنامج المنحة التنافسیة التالي: 3

 )TTRالمرتبط ببروتین الترانسثیراتین (
 لمعرفة التفاصیل.    A. أكمل جمیع األقسام المطلوبة بالطلب عبر اإلنترنت. انظر الملحق 4

http://www.cybergrants.com/pfizer/QI
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مساًء بتوقیت نیویورك في یوم   5:00الساعة في موعد أقصاه  CyberGrantsیجب إكمال المقترحات في نظام  التوقیت 
 . 2021أغسطس  16االثنین الموافق 

 
سیتم إخطار جمیع مقدمي الطلبات بنتیجة طلبھم عبر البرید اإللكتروني في شھر سبتمبر. یمكن أیًضا االتصال بمقدمي 

 الطلبات لتقدیم مزید من التوضیح لدعم مراجعة ھذا الطلب. 
 

الموافقة على المنحة الخاصة   دون تغییر في حالة 2021من المتوقع أن یتم توقیع االتفاقیة من قِبل الطرفین خالل عام 
 لعرض البنود األساسیة لالتفاقیة.   ھنا35Tبك. یرجى النقر 

 
 بالنسبة للمشروعات الممولة.  2022التاریخ المتوقع لبدء المشروع ھو أوائل عام 

إذا كان لدیك أي أسئلة بخصوص طلب تقدیم المقترحات ھذا أو لمناقشة ما إذا كان لن یتم استبعاد مشروعك، فیُرجى   األسئلة 
) أو  kemper.katherine@mayo.edu) في شبكة الجسور العالمیة ( Katie Kemperاالتصال بكاتي كیمبر (

 ). Amanda Stein) (amanda.j.stein@pfizer.comالمنح في شركة فایزر أماندا شتاین ( مسؤول
 

 ** نظرة عامة على متطلبات مقترح تحسین الجودة في الصفحات التالیة ** 

  )TTRالتوعیة وتحسین التشخیص السریع للداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (
   تحسین الجودةمتطلبات مقترح  

). یجب أن تلتزم جمیع أقسام الطلب بقیود عدد األحرف التي  www.cybergrants.com/pfizer/QIستُقبل الطلبات عبر البوابة اإللكترونیة ( 
  تم تحدیدھا في الطلب عبر اإلنترنت.*:

 باختصار الغرض العام من المشروع المقترح وأھدافھ اذكر  األھداف والغایات 

یرجى إدراج ملخص للبیانات األساسیة الكمیة أو المقاییس األولیة (على سبیل المثال، مقاییس الجودة) أو نقطة بدایة   تقییم جدوى المشروع 
رضى التي تُشیر إلى المشروع (یُرجى ذكر بیانات حول تحلیل التفاوتات أو البیانات ذات الصلة على مستوى الم

 األھداف المذكورة) في المجال المستھدف. 

توضیح المصدر والطریقة المستخدمة في جمع البیانات. توضیح كیف تم تحلیل البیانات لتحدید وجود تفاوت. في  
 حالة عدم إجراء تحلیل كامل حتى اآلن، یُرجى إضافة توضیح لخطتك من أجل الحصول على ھذه المعلومات. 

وصف الجمھور األساسي المستھدف لھذا المشروع. كذلك توضیح من الذي تعتقد أنھ سیستفید بصورة مباشرة من  الجمھور المستھدف 
 نتائج ھذا المشروع. توضیح العدد اإلجمالي للسكان باإلضافة إلى حجم العینة الخاصة بك. 

تصمیم المشروع  
 وأسالیبھ 

 أقصى مدة للمشروع سنتان. یسیة أو مؤشرات التطور لنھجك المخطط. تحدید المنھجیة المقترحة والمراحل الرئ 
 

شرح التدابیر التي اتخذتھا للتأكد من أن فكرة المشروع ھذه أصلیة وال تُكرر مشروعات أو مواد أخرى   • االبتكار 
 ُطورت بالفعل.  

توضیح كیف یستند ھذا المشروع على العمل الحالي أو المشروعات التجریبیة أو المشروعات الجاریة التي  •
 لمشروع. ُطورت إما عن طریق مؤسستك أو مؤسسات أخرى ذات صلة بھذا ا

توضیح كیف ستقیس نجاح مشروعك. ما ھي المقاییس والمعاییر التي ستستخدمھا لتقییم تأثیر المشروع؟ شرح   التقییم والنتائج 
 على المؤشرات:   األمثلةخطتك للتوصل للمقاییس والنتائج األساسیة وتلك الخاصة بنھایة المشروع. تتضمن 

https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/QIGrant_ContractTerms_GMGS.pdf
https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/QIGrant_ContractTerms_GMGS.pdf
mailto:kemper.katherine@mayo.edu
http://www.cybergrants.com/pfizer/QI
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 عدد أخصائیین الرعایة الصحیة المدربین  •
 )TTRابتھم بالداء النشواني المرتبط ببروتین الترانسثیراتین (عدد المرضى الذین تم تشخیص إص  •
  عدد المرضى الذین یتلقون إجراءات تدخل  •

الجدول الزمني المتوقع  
 للمشروع 

 تقدیم جدول زمني متوقع لمشروعك یتضمن تاریخ بدء المشروع ونھایتھ 

المشروع؟ كیف سیدعم المشروع التحسین المستمر في عالج الداء االستدامة التعلیمیة: كیف ستتم مشاركة نتائج  معلومات إضافیة  
 النشواني والتدریب على ذلك؟ 

 

توضیح المھمة والقدرات والنشاط السابق ذي الصلة للمنظمة ُمقدمة الطلب وكیف ستُذلل صعوبات المشروع. كذلك  التفاصیل التنظیمیة 
 الشریكة في المشروع حسب الحاجة. تضمین معلومات حول المنظمات المتعاونة أو 

 یُرجى اإلشارة إلى إجمالي المبلغ المالي المطلوب لھذا المشروع بالدوالر األمریكي. طلب مالي  

 یُرجى مراعاة العناصر التالیة أثناء تقدیر میزانیتك:

o  ذلك نفقات قسم  قد تتم إضافة التكالیف التأسیسیة العامة وغیر المباشرة في طلب المنحة. تشمل أمثلة
الموارد البشریة ونفقات تجھیز كشوف المرتبات والحسابات وخدمات النظافة والمرافق وضرائب  

الممتلكات والتأمین على الممتلكات والتأمین ضد المسؤولیة إزاء الغیر وصیانة المباني وكذلك 
) IRBمؤسسیة (مصروفات المشروع اإلضافیة مثل تكالیف النشر ورسوم مراجعة مجلس المراجعة ال

) ورسوم ترخیص البرمجیات ونفقات السفر. یُرجى المالحظة: ال  IECلجنة األخالقیات المستقلة ( /
 تمول شركة فایزر التجھیزات الرأسمالیة.

o   تحتفظ شركة فایزر بحد أقصى مسموح بھ لمعدل التكالیف العامة على مستوى الشركة یقدر بنسبة
 لمعرفة التفاصیل.   ھنا35T. یُرجى النقر  % للدراسات والمشروعات المستقلة28

o ) من الجدیر بالذكر أن المنح الُمقدمة من خالل المنح الطبیة العالمیةGMG  ال یمكن استخدامھا (
 طبیة أو المتاحة دون وصفة طبیة). لشراء المواد العالجیة (التي تُصرف بوصفة  

 

* یشمل الطلب عبر اإلنترنت أیًضا الحقول المذكورة أعاله. ینبغي أن یكون النص الموجود في ھذه الحقول ھو النص نفسھ الموجود في  
  مستند المقترح الكامل الخاص بك. 

https://www.cybergrants.com/pfizer/PfizerGMG_OverheadPolicyLetter.pdf
https://www.cybergrants.com/pfizer/PfizerGMG_OverheadPolicyLetter.pdf

