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ة في تعلیم المرضى العالجي  -المنحة العالمیة للھیموفیلیا شكرا الھتمامك بتقدیم طلب    ، جزء من برنامج المنح الطبیة العالمیة من قبل فایزر.المساوا
 

مع الولع الجنسي ( الذین یعیشون  لدعمھم  )  PLwHویسعى برنامج المنح ھذا إلى دعم تعلم المرضى ومعالجة كل من المساواة والجودة التعلیمیة بین الناس 
 مشھد عالجي سریع التطور.  في إتخاذ قرارات مستنیرة باألدلة في

 
التي تقدم التعلیم إلى    من جمیع األحجام وفي جمیع البلدانوھذا البرنامج التنافسي للمنح مفتوح أمام مجموعات الدعوة إلى المرضى والمنظمات غیر الربحیة  
 ة الدخل اعتبارا متساویا.  المحكمة. وستعطى الطلبات المقدمة من مقدمي الطلبات في البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفع

 
 اإلرشادات أدناه بعنایة قبل إكمال التطبیق.    كیفیة إرسالیرجى قراءة  

 .Pfizerالخاص ب  GMGإلى نظام    قالب مقترح  سیطلب منك إكمال وتحمیل
 

 للحصول على مزید من المعلومات حول برنامج المنح التنافسیة لفایزر، یرجى مراجعة الرابط التالي:
grants-policies/grants/competitive-https://www.pfizer.com/about/programs 

 جدیدة منحة تعلیم مستقلةفایزر یعلن عن برنامج  

فریق خارجي من الخبراء -برنامج المنح التنافسیة    إستعراض 
 

   -منحة عالمیة للھیموفیلیا  
 اإلنصاف في تعلیم المرضى العالجي

  

https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/Hemophilia_Patient_Education_Application_Template.docx
https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/Hemophilia_Patient_Education_Application_Template.docx
https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/Hemophilia_Patient_Education_Application_Template.docx
https://www.pfizer.com/about/programs-policies/grants/competitive-grants
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 حول المنحة

لسكان محددین من خالل   الدعوة الصحیةتكمن جذور  خلفیة النتائج بالنسبة  وتحسین  اإلنصاف  في الرغبة في إحداث تغییر إیجابي 
 ]۱.[تعلیم المرضى. وأحد الركائز األساسیة لھذا الجھد ھو الصحي

 
من االضطالع بدور أكثر نشاطا في إتخاذ القرارات    وتمكینھم الوعي الذاتيومن خالل التعلیم، یمكن دعم المرضى لزراعة  

]) فاألفراد الذین یتمتعون بالمعارف والمھارات والثقة في إدارة صحتھم ورعایتھم ۲لمتعلقة بعالجھم ورعایتھم الصحیة([ا
") ھم أكثر عرضة لالنخراط في السلوكیات الصحیة اإلیجابیة وتحقیق نتائج األكثر نشاطاالصحیة (المشار إلیھم فیما یلي باسم  
أكثر استباقا في البحث عن المعلومات الصحیة واستخدامھا في عملیة صنع القرار بشأن  صحیة أفضل، بما في ذلك أن یكونوا

 ])۳عالجھم.([
 

بسرعة، وأصبحت    مجال في مناظر العالجتتطور   البلدان.[  النزیف الصفريالولع بالحیویة  ]  ٤ھدفا یمكن تحقیقھ في بعض 
فإن الوصول إلى   آلخرین،  [ا  -الطویلة األجل    الوقایةوبالنسبة  الوظائف  لجمیع  كمعیار للرعایة  وآخر   -]  ٥لمعترف بھا 

 ]  ٦التطورات العالجیة، یظل تحدیا.[
 

فرصة الحصول في الوقت المناسب على  PlWHفي المیل الجنسي، ینبغي أن تتاح ل أوجھ عدم المساواة في الصحة ولتقلیل
(أي درجة  محو األمیة الصحیة، مع تعزیز واالستقاللتعلیم مصمم وتنموي مالئم یراعي االعتبارات الثقافیة، لتعزیز التعلم  

تخدامھا من أجل إتخاذ القرارات واإلجراءات  تمكن األفراد من العثور على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة وفھمھا واس
السكان  فعالیة    خفضلضمان    التدخالت القائمة على التمكینوعالوة على ذلك، یجب تطویر ]  ۷)([من تلقاء أنفسھم ومن غیرھم

متساویة أو أكبر لمساعدتھم على إتخاذ   المھمشین في والمساعدة  قرارات مستنیرة باألدلة  وحصولھم على معلومات عالجیة 
 ]۲،۳،۸،۹سد الفجوة القائمة بین الجنسین.[

مما یتطلب توفیر تعلیم قوي ومتاح   التعامل مع العالج وفھمھوتبین الدراسات األخیرة وجود فجوات كبیرة في   الغرض بین البرنامج، 
لألشخاص  ۱۰،۱۱ودعم لعالجات جدیدة.([ ترتبط العوامل  المحرومین إجتماعیا]) وھذا واضح بوجھ خاص بالنسبة  ، حیث 

االقتصادیة جنبا إلى جنب مع محو األمیة الصحیة إرتباطا مباشرا بعوامل المخاطر السریریة والسلوكیة، واستخدام   -االجتماعیة  
 ] ۱۲الخدمات الصحیة والنتائج المتصلة بالصحة().  

 
فإن   تعزیز الصحة،  العاكجزء من مصلحة فایزر الراسخة في إستراتیجیات  للھیموفیلیا  المنحة  تعلیم    -لمیة  اإلنصاف في 

مجموعات الدفاع عن المرضى على تحدید وتذلیل الحواجز التي تحول دون تعلم   المرضى العالجي ومن خالل . plHتشجع 
ة  االقتصادیة والجغرافی   -المشروع المقترح الحواجز الثقافیة واالجتماعیة    أحد مكوناتبرنامج المنح ھذا، من المتوقع أن یتناول 

إلى المعلومات العالجیة الجدیدة وفھم إحتیاجاتھا ودورھا   plHو/أو اللغویة، وأي عوامل أخرى تساھم في محدودیة وصول  
 السریري في عملیة إتخاذ القرار.  

 
المثال، إ  الشراكة الشاملة بینوتشجع   جراء  مجموعات البلدان النامیة الرئیسیة واألفرقة السریریة و/أو األكادیمیة (على سبیل 

البلدان النامیة األقل   األمثل والمساعدة إلى  التوجیھ  أو تطویر األدوات والموارد والبرامج) من أجل توفیر  تقییم االحتیاجات 
قدرتھا على الوصول إلى المعلومات عن أفضل عالج  قد تعوق  أنھا تواجھ سیناریوھات  حیث  واألكثر تمثیال تمثیال،  نشاطا 

 یة وأھداف أسلوب حیاتھا. ممكن لیالئم أھدافھا السریر
 

مقدمي الطلبات على إستشارة أصحاب البالغ و/أو مقدمي الرعایة لضمان تلبیة المشاریع التعلیمیة الحتیاجات  ویجري تشجیع 
 مجتمعھم المحلي.

 

 أھلیة برنامج المنح التنافسیة
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 طلب للحصول على ھذه المنحة.: ویحق للمنظمات في جمیع أنحاء العالم تقدیم  العالمیة • النطاق الجغرافي 
 معاییر أھلیة مقدم الطلب

 
توفر حالیا أو تسعى إلى توفیر منظمات المجتمع المدني أو منظمات أخرى غیر ربحیة   ویشمل المرشحون المستحقون •

 التعلیم العالجي لھذه الرابطة.  
 الطلبات.وتشجع المنظمات من جمیع األحجام وفي جمیع البلدان على تقدیم   •
وستعطى المقترحات المقبولة المقدمة من مقدمي الطلبات في البلدان المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة الدخل اعتبارا  •

  متساویا.
 

 متطلبات التطبیق 

 م  ۲۰۲۲نوفمبر،  RFP • ۱۷تاریخ إصدار  
 من كل قطع.الھیموفیلیا أ و ب  • منطقة سریریة

 للمقترحات المقبولة:ینبغي   • االعتبارات الرئیسیة
o  التركیز على العالج المبكر عبر مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل الحیاة، خاصة بمعالجة االحتیاجات التعلیمیة

 والحواجز والفجوات (على المستوى المحلي) للعالجات الجدیدة للولع الجنسي.
o القطاعات، مثل أعضاء فریق الرعایة المتعددة التخ صصات للھیموفیلیا و/أو الممثلین/المؤسسات  تعزیز الشراكات بین 

 األكادیمیین، لدعم تصمیم المشروع وإنجازه وتقییمھ.
o   ووجھات نظر أصحاب الرعایة في تصمیم المشروع حیثما أمكن ذلك، مع ضمان أن تكون اآلراء إدماج الخبرة الحیاتیة 

 عرقیة والثقافیة).ممثلة لقسم مختلف من السكان المحلیین من المرضى (مختلف األعراق وال
o   أن تكون مصممة خصیصا لمرض اإلیدز الذي یقل تفعیلھ (أي األفراد الذین یفتقرون إلى المعرفة والمھارات والثقة في

 ])  ۳إدارة صحتھم ورعایتھم الصحیة، ومن ثم فإن احتمال قیامھم بدور نشط في الحفاظ على صحتھم أقل)([
 
 

 التوجیھیة الخمسة التي تشكل إطار طلب المنح، على النحو التالي:ویستند البرنامج إلى مجموعة من المبادئ   •
 .PLwHفھم أي جزء من "لغز" تعلیم العالج الجدید یتم التعامل معھ وألي مجموعة من    المشكلة: .1
 : ومعرفة المحكمة ومجتمعاتھا؛ االعتماد على الخبرات واألنشطة السابقة حیثما أمكن.المعرفة .2
 یتم القیام بھ وكیف یمكن أن یحل المشكلة.: المنطق وراء ما سالشرح .3
 : فھم ماھیة النتیجة الجیدة وكیف یمكن مالحظة ذلك.التقییم .4
 وأولئك الذین یعملون معھم التعلم من المشروع. PLwH: التركیز على كیف یمكن ل التعلم .5

النطاق التقریبي للتمویل  
 وطول المشروع

 شھرا.  ۱۸و   ۱۲دوالر لفترة تتراوح بین    ۰۰۰  ۲٥و   ٥۰۰  ۲وسینظر في المقترحات التي تطلب ما بین   •
مئویة من میزانیة المشروع المقترح لتدریب مقدم الطلب وبناء قدرتھ، على أن یتم تقییمھا على أساس   • ویمكن تخصیص نسبة 

 جدوى مفھوم المشروع والحاجة التنظیمیة.
 PAGالتشغیل السنویة لشركة  ٪ من میزانیة ٥۰یجب أال تتجاوز الموازنة أكثر من  •
مبلغ التمویل للمقترحات المقبولة لتقییم فریق خبراء االستعراض الخارجیین لمفھوم المشروع وحاجتھ التنظیمیة  • وسیخضع 

  وجداتھ.
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 م  ۲۰۲۲نوفمبر،  RFP:  ۱۷تاریخ طرح  • التواریخ الرئیسیة*
 م ۲۰۲۳فبرایر،  ۱٦ الموعد النھائي لتقدیم الطلب: •

o  ۲۳:٥۹الرجاء مالحظة: والموعد النھائى ھو الساعة   ، بتوقیت   ٥بتوقیت شرق الوالیات المتحدة ( نیویورك 
.(  جرینتش 

 ۲۰۲۳أبریل   تاریخ اإلخطار المتوقع بالقرار: •
 ۲۰۲۳تموز/یولیھ   -أیار/مایو    تاریخ بدء المشروع: •

 *الجداول الزمنیة إرشادیة فقط وخاضعة للتغییر.  
وتسجیل الدخول. یجب على المستخدمین    www.cybergrants.com/pfizer/knowledgeالرجاء االنتقال إلى  • كیفیة اإلرسال

 .المرور""إنشاء كلمة  ألول مرة النقر فوق 

 شروط التقدیم: •
o  إكمال كافة المقاطع المطلوبة من التطبیق عبر اإلنترنت 
o   وتنزیلھ. الرجاء إكمال القالب وتحمیلھ في حقل إرسال/اقتراح   قالب العرضللوصول إلى   ھناانقرRFP   في

CyberGrants  . 
o یزیة.  یجب أن تكون جمیع مواد التطبیق باللغة اإلنجل 
o .إذا واجھت أي صعوبات تقنیة في موقع الویب، یرجى النقر فوق االرتباط "األسئلة الفنیة" في أسفل الصفحة 

 :  في تطبیق المنح السیبرانیة •
o  االستجابة لطلب تقدیم اقتراح"بالنسبة للسؤال "ما نوع الطلب الذي تقدمھ؟ " حدد". 
o  نعم"أختر   التنافسیة؟ .والسؤال ھل ترد على طلب تقدیم اقتراح كجزء من برنامج المنح". 
o 2023حدد اسم برنامج المنح التنافسیة التالي RD G Hemophilia Therapeutic Patient Education 

 لن یقوم فریق االستعراض باستعراض الطلبات المقدمة بعد تاریخ االستحقاق.  مھم:
موظف المنح، أماندا شتاین  إذا كانت لدیك أسئلة حول ھذا التقییم، فیرجى توجیھھم كتابة إلى  • أسئلة

]amanda.j.stein@pfizer.com[  ،  سي العالمیة    الموضوع، مع بند اإلنصاف في تعلیم   -منحة االنعزال الجن
 .المرضى العالجي

 لعرض األسئلة الشائعة فیما یتعلق ببرنامج المنح التنافسیة.ھنا یرجى النقر   •
لعرض    ھنامكتوبة مع فایزر. الرجاء النقر    إتفاقیة منحةإذا تمت الموافقة على المنحة، فسیطلب من مؤسستك الدخول في   • ات المنحإتفاقی

 الشروط األساسیة لالتفاقیة. 
وقد صاغت فایزر شروط ھذه االتفاقات لتكون متوازنة ومعقولة ولدعم أھداف الطرفین. إن التفاوض على إتفاقیات المنح   •

(بما في ذلك القسم القانوني الخاص بك) قادرة على االلتزام بھذه  یتطلب موارد كبیرة، لذا   یرجى التأكد من أن مؤسستك 
فیھا قبل المضي قدما في تقدیم طلبك حیث إنھا تحتاج إلى القبول بالكامل.  الشروط ورغبة 

المنح.ویستعرض فریق خبراء خارجي طلبات المنح التي ترد إستجابة لورقة مس • عملیة المراجعة والموافقة  اعدة محددة التخاذ قرارات نھائیة بشأن 
ویتألف فریق برنامج المنح ھذا من مھنیین من خلفیات متنوعة (طبیب، ممرضة، طبیبة نفسیة، طبیب إكلینیكي، رئیس قسم   •

وأوروبا األمراض المعدیة في إطار البرنامج، وخبیر في األثر االجتماعي) وجغرافیا جغرافیة (أمریكا الشمالیة والجنوبیة،  
 وآسیا والمحیط الھادئ) لدیھم خبرة في المیل الجنسي، والتعلیم، والدعوة و/أو التأثیر االجتماعي.

 وسیتم إخطار جمیع المتقدمین عبر البرید اإللكتروني وفقا للتواریخ المذكورة أعاله. • إبالغ المتقدمین
 االستعراض.ویجوز طلب المزید من مقدمي الطلبات خالل فترة   •

النتائج الصحیة. في: باركلي إل، وآخرون. تعزیز المساواة الصحیة بین المراھقین ذوي   .1 المراجع الدعوة إلى العمل من أجل تحسین 
 .  ۲۰۱۹التنوع العرقي والعرقي. سبرینغر: شام (سویسرا)  

http://www.cybergrants.com/pfizer/knowledge
https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/Hemophilia_Patient_Education_Application_Template.docx
mailto:amanda.j.stein@pfizer.com?subject=2023%20RD%20G%20Hemophilia%20Therapeutic%20Patient%20Education
https://www.cybergrants.com/pfizer/CompetitveGrantProgram_FrequentlyAskedQuestions.pdf
https://www.cybergrants.com/pfizer/docs/IMEGrant_ContractTerms_GMGS.pdf
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2. Simonsmier BA، et al .علي ماذا تقول ستون سنة من األبحاث عن فعالیة تعلیم المرضى على الصحة: تحلیل تفا
 .  ۷٤-۲۰۲۱:٤٥۰لألمر الثاني. النفس الصحیة 

 . ۷-٥):۱(۱۰۰؛ ۲۰۱۷تنشیط المرضى واستخدام المعلومات لدعم القرارات الصحیة المستنیرة. مجلس التعلیم للمریض  .3
ما ال یمكن تصوره: المساواة الصحیة في الولع الجنسي. الھیموفیلیا   .4  . ۲٤-۱۷):۱(۲٦؛  ۲۰۲۰سكینر إم، وآخرون. تحقیق 
الھیموفیلیا  سر .5  . ۱٥۸-۱):٦(۲٦؛  ۲۰۲۰یفاستافا أ، وآخرون. المبادئ التوجیھیة إلدارة الشوكیة، الطبعة الثالثة. 
غوش ك، وآخرون. التغلب على التحدیات المتمثلة في معالجة مشكلة المیل الجنسي إلى القنب في الدول المحدودة الموارد:   .6

 .  ۳۰-۷۲۱):۸(۱٤؛  ۲۰۲۱ھیماتول   rev. الخبیر التركیز على الوصول إلى األدویة وااللتزام بھا
iteracyl-areas/health-https://health.gov/healthypeople/priority-. ۲۰۳۰األشخاص األصحاء   .7

definitions-literacy-health-2030/history-people-ealthyh  ] الثاني/نوفمبر تم الوصول إلیھ في تشرین 
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