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 بكة الجسور العالمية التابعة لمايو كلينك ومنح فايزر الطبية العالميةش
 ) لتحسين الجودةRFPطلب تقديم عروض (

 ) TTRالتوعية وتحسين التشخيص السريع للداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (
 والعربية والفرنسية والماندرين الصينيةتُقبل الطلبات باللغات اإلنجليزية واإلسبانية 

المعلومات األساسية والغرض  
 من طلب تقديم العروض هذا

يُشخص الداء النشواني في كثير من األحيان بشكل خاطئ. على سبيل المثال، تُشير التقديرات إلى أن التشخيص الصحيح 
يُصيب ) يتأخر لسنوات، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى أنه خلل TTRللداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (

 . هدفنا هو المساعدة في تسريع رحلة المريض هذه من خالل دعم برامج بناء القدرات.العديد من األجهزة

كز  ر تُ  بدعم مشاريعشبكة الجسور العالمية التابعة لمايو كلينك ومنح فايزر الطبية العالمية  قامت، ةالماضي السنواتفي 
على التوعية وتقريب التباين المعرفي لتقليل الوقت المستغرق في تشخيص المرضى بصورة صحيحة وجعل الوصول 

لدعم تطوير شبكة عالمية من الخبراء في الداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين للعالج أكثر سهولة، باإلضافة 
)TTR( تقليل المسافة التي يتعين على المرضى قطعها حتى يتم تشخيصهم، . سيساعد توسيع مجتمع الممارسين على

 على الرغم من أنه قد يظل من الممكن الحصول على إرشادات قيمة من المراكز ذات الخبرة البعيدة عن وطنهم. 

 . البرنامج يعد طلب تقديم المقترحات هذا استمراًرا لهذا 

عات البحثية التي ستعتبر مستبعدة من هذا المشروع. تشمل أمثلة . ما المشروالبحثيةالمشروعات  ليس الهدف هو دعم
: مشروعات البحوث اإلكلينيكية وبحوث العلوم األساسية ودراسات االنتشار وتطوير السجالت المشروعات المستبعدة

 وبحوث الخدمات الصحية وبحوث النتائج.

 عالمي (ال يشمل الواليات المتحدة)  النطاق الجغرافي 

 إجراء تقديم الطلب
 نية التقدم بطلب 

على الرغم من أن خطاب اإلعالن عن نية التقدم بطلب ليس ضروريًا وال إلزاميًا وال يدخل في عملية المراجعة الالحقة 
للطلب، فإن المعلومات التي يحتوي عليها تسمح لموظفي شبكة الجسور العالمية بتقدير حجم عمل المراجعة المحتمل 

 ا. والتخطيط له

إرسال بريد إلكتروني إلى كاتي كيمبر  يوليو 13 الموافق االثنينيوم يُطلب من مقدمي الطلبات المحتملين بحلول 
)Katie Kemperإلى (  kemper.katherine@mayo.edu :يحتوي على المعلومات التالية 

o  العنوان الوصفي للنشاط المقترح 
o  اسم (أسماء) قادة المشروع 
o بلد النشاط 
o المؤسسة ُمقدمة الطلب 
o (اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية أو الماندرين أو العربية) لغة الطلب الُمقدم 

تقديم المقترح الكامل الخاص بهم على النحو الموضح في   يوليو 14  الموافق الخميس بحلوليجب على مقدمي الطلبات 
 " أدناه.  كيفية التقديمقسم "

ستراجع المقترحات وتوصي بها هيئة استشارية مكونة من خبراء. ستمول شركة فايزر المشروعات التي وقع عليها   تمويل المشاريع وإدارتها 
 االختيار لكي تمول بصورة مباشرة.

 عم التشغيلي والتقني للمشروعات الممولة.ستوفر مايو كلينك الد
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تُقبل الطلبات من المؤسسات أو المنظمات أو الجمعيات، على سبيل المثال المدارس المهنية والمستشفيات وأنظمة  أهلية مقدم الطلب 
 الحكوميةالرعاية الصحية والجامعات والجماعات المناصرة لحقوق المرضى والجمعيات المهنية والهيئات 

 . أو مجموعات الممارسة الطبيةيمكن تقديم المنح للمنظمات فقط وليس لألفراد 

 ) (أي جهاز عضوي)TTRالداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (  المجال اإلكلينيكي 

السريع والعالج المناسب لمرضى الداء النشواني من أجل زيادة قدرة نظام الرعاية الصحية على توفير التشخيص  مواصفات المقترح الناجح  
 ، فنحن مهتمون بتلقي مقترحات توفر ما يلي:في أي عضو) TTRالمرتبط ببروتين الترانسثيراتين (

مقترحات تقلل الوقت الالزم لتصحيح التشخيص، بين مجموعة كبيرة من المتخصصين في الرعاية الصحية،  •
 وويشمل ذلك زيادة التنسيق بين التخصصات؛ 

 ومقترحات تستند على األدلة وأفضل الممارسات الدولية؛  •
 ومقترحات تشتمل على خطة قوية ومحددة تحديدًا جيدًا للتقييم والتعميم؛   •
ات تدعم تطوير شبكة عالمية من المتخصصين في الرعاية الصحية من الذين يمكنهم تشخيص الداء  مقترح •

 و) وعالجه، TTRالنشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (
 خطة الستمرار المشروع بعد انقضاء فترة التمويل. مقترحات تدعم  •

  لن يُنظر في المشروعات التي تُقيم كفاءة العوامل العالجية أو التشخيصية. البحثية.ليس الهدف هو دعم المشروعات  المشروعات المستبعدة 
: مشروعات البحوث اإلكلينيكية وبحوث العلوم األساسية ودراسات  للمشروعات المستبعدةتشمل األمثلة اإلضافية 

  االنتشار وتطوير السجالت وبحوث الخدمات الصحية وبحوث النتائج.

التمويل المتاحة /  مستويات 
 القصوى للمنح

 
دوالر أمريكي. نتوقع تمويل ما بين مشروعين إلى  350,000إجمالي التمويل المتاح لطلب تقديم المقترحات هذا هو 

 . ثالثة مشروعات

سيتم قبول الطلبات باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والماندرين الصينية والعربية. ثم ستُترجم للمراجعة من قِبل  كيفية التقديم
لكن يُرجى مالحظة أن الموقع اإللكتروني لشركة فايزر، ويشمل ذلك أوامر  هيئة مراجعة مكونة من خبراء في المجال. 

 التنقل، متاح باللغة اإلنجليزية فقط. 
 
وتسجيل الدخول. ينبغي للمستخدمين ألول مرة  http://www.cybergrants.com/pfizer/QI. يرجى الذهاب إلى 1

 النقر فوق "إنشاء كلمة المرور".
 ) TTRببروتين الترانسثيراتين (. اختر مجال االهتمام األساسي التالي: الداء النشواني المرتبط 2
التوعية وتحسين التشخيص السريع للداء النشواني   - RD  G 2022. اختر اسم برنامج المنحة التنافسية التالي: 3

 ) TTRالمرتبط ببروتين الترانسثيراتين ( 
 لمعرفة التفاصيل.   A. أكمل جميع األقسام المطلوبة بالطلب عبر اإلنترنت. انظر الملحق  4

 .  يوليو 14الموافق  الخميسيوم في موعد أقصاه  CyberGrantsيجب إكمال المقترحات في نظام  التوقيت 
 

. يمكن أيًضا االتصال  2022أكتوبر سيتم إخطار جميع مقدمي الطلبات بنتيجة طلبهم عبر البريد اإللكتروني في شهر 
 بمقدمي الطلبات لتقديم مزيد من التوضيح لدعم مراجعة هذا الطلب.

 
دون تغيير في حالة الموافقة على المنحة الخاصة   2022من المتوقع أن يتم توقيع االتفاقية من قِبل الطرفين خالل عام 

 لعرض البنود األساسية لالتفاقية.  هنابك. يرجى النقر 
 

 ة.بالنسبة للمشروعات الممول2023التاريخ المتوقع لبدء المشروع هو أوائل عام



3 
 ) عالمي باستثناء الواليات المتحدة(آسيا  2022طلب شبكة الجسور العالمية بتقديم مقترحات تتعلق بالداء النشواني لعام  

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص طلب تقديم المقترحات هذا أو لمناقشة ما إذا كان لن يتم استبعاد مشروعك، فيُرجى   األسئلة
) أو  kemper.katherine@mayo.edu) في شبكة الجسور العالمية ( Katie Kemperاالتصال بكاتي كيمبر (

 ). Amanda Stein) (amanda.j.stein@pfizer.comتاين (سمسؤول المنح في شركة فايزر أماندا
 

 ** نظرة عامة على متطلبات مقترح تحسين الجودة في الصفحات التالية **

  ) TTRالتشخيص السريع للداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (التوعية وتحسين 
  متطلبات مقترح تحسين الجودة 

الطلب بقيود عدد األحرف التي ). يجب أن تلتزم جميع أقسام www.cybergrants.com/pfizer/QIستُقبل الطلبات عبر البوابة اإللكترونية (
   تم تحديدها في الطلب عبر اإلنترنت.*:

 اذكر باختصار الغرض العام من المشروع المقترح وأهدافه األهداف والغايات 

نقطة بداية  يرجى إدراج ملخص للبيانات األساسية الكمية أو المقاييس األولية (على سبيل المثال، مقاييس الجودة) أو  تقييم جدوى المشروع
المشروع (يُرجى ذكر بيانات حول تحليل التفاوتات أو البيانات ذات الصلة على مستوى المرضى التي تُشير إلى 

 األهداف المذكورة) في المجال المستهدف.

توضيح المصدر والطريقة المستخدمة في جمع البيانات. توضيح كيف تم تحليل البيانات لتحديد وجود تفاوت. في  
 إجراء تحليل كامل حتى اآلن، يُرجى إضافة توضيح لخطتك من أجل الحصول على هذه المعلومات. حالة عدم

وصف الجمهور األساسي المستهدف لهذا المشروع. كذلك توضيح من الذي تعتقد أنه سيستفيد بصورة مباشرة من   الجمهور المستهدف
 باإلضافة إلى حجم العينة الخاصة بك.نتائج هذا المشروع. توضيح العدد اإلجمالي للسكان 

تصميم المشروع 
 وأساليبه

 أقصى مدة للمشروع سنتان.تحديد المنهجية المقترحة والمراحل الرئيسية أو مؤشرات التطور لنهجك المخطط. 
 

شرح التدابير التي اتخذتها للتأكد من أن فكرة المشروع هذه أصلية وال تُكرر مشروعات أو مواد أخرى   • االبتكار
 ُطورت بالفعل.  

توضيح كيف يستند هذا المشروع على العمل الحالي أو المشروعات التجريبية أو المشروعات الجارية التي  •
 لمشروع. ُطورت إما عن طريق مؤسستك أو مؤسسات أخرى ذات صلة بهذا ا

توضيح كيف ستقيس نجاح مشروعك. ما هي المقاييس والمعايير التي ستستخدمها لتقييم تأثير المشروع؟ شرح   التقييم والنتائج 
 على المؤشرات:  األمثلةخطتك للتوصل للمقاييس والنتائج األساسية وتلك الخاصة بنهاية المشروع. تتضمن 

 عدد أخصائيين الرعاية الصحية المدربين •
 )TTRابتهم بالداء النشواني المرتبط ببروتين الترانسثيراتين (عدد المرضى الذين تم تشخيص إص •
  عدد المرضى الذين يتلقون إجراءات تدخل  •

الجدول الزمني المتوقع  
 للمشروع 

 تقديم جدول زمني متوقع لمشروعك يتضمن تاريخ بدء المشروع ونهايته
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المشروع؟ كيف سيدعم المشروع التحسين المستمر في عالج الداء  االستدامة التعليمية: كيف ستتم مشاركة نتائج  معلومات إضافية  
 النشواني والتدريب على ذلك؟

 
توضيح المهمة والقدرات والنشاط السابق ذي الصلة للمنظمة ُمقدمة الطلب وكيف ستُذلل صعوبات المشروع. كذلك   التفاصيل التنظيمية

 الشريكة في المشروع حسب الحاجة.تضمين معلومات حول المنظمات المتعاونة أو 

 يُرجى اإلشارة إلى إجمالي المبلغ المالي المطلوب لهذا المشروع بالدوالر األمريكي. طلب مالي  

 يُرجى مراعاة العناصر التالية أثناء تقدير ميزانيتك:

o  ذلك نفقات قسم قد تتم إضافة التكاليف التأسيسية العامة وغير المباشرة في طلب المنحة. تشمل أمثلة
الموارد البشرية ونفقات تجهيز كشوف المرتبات والحسابات وخدمات النظافة والمرافق وضرائب 

الممتلكات والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد المسؤولية إزاء الغير وصيانة المباني وكذلك 
) IRBمؤسسية (مصروفات المشروع اإلضافية مثل تكاليف النشر ورسوم مراجعة مجلس المراجعة ال

) ورسوم ترخيص البرمجيات ونفقات السفر. يُرجى المالحظة: ال IECلجنة األخالقيات المستقلة ( /
 تمول شركة فايزر التجهيزات الرأسمالية.

o  تحتفظ شركة فايزر بحد أقصى مسموح به لمعدل التكاليف العامة على مستوى الشركة يقدر بنسبة
 لمعرفة التفاصيل.   هنا. يُرجى النقر % للدراسات والمشروعات المستقلة28

o ) من الجدير بالذكر أن المنح الُمقدمة من خالل المنح الطبية العالميةGMG ال يمكن استخدامها (
 طبية أو المتاحة دون وصفة طبية).لشراء المواد العالجية (التي تُصرف بوصفة 

 

* يشمل الطلب عبر اإلنترنت أيًضا الحقول المذكورة أعاله. ينبغي أن يكون النص الموجود في هذه الحقول هو النص نفسه الموجود في 
  مستند المقترح الكامل الخاص بك.


