ثسوِ تؼبلی

فرم تٌظین RFP
طرح ّبی پژٍّشی هَسسِ هلی تحقیقبت سالهت جوَْری اسالهی ایراى
لغفب فشم صیش سا ثشای ّش عشح ثغَس جذاگبًِ تکویل ًوبییذ ٍ ثِ ّوشاُ ًبهِ سسوی ثب رکش هٌجغ ٍ ًحَُ تبهیي هبلی آى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی
هَسسِ هلی اسسبل ًوبییذ.
هَضَع
ًبم سبزهبىٍ/احذ سفبرش
دٌّذُ

تَضیح
دفتش اسصیبثی فٌبٍسی ،تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت – هؼبًٍت دسهبى ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضکی

ًبم ،تلفي ٍ ایویل فرد هسئَل در

دفتش اسصیبثی فٌبٍسی ،تذٍیي استبًذاسد ٍ تؼشفِ سالهت
81282454677

عٌَاى طرح

ارزیببی فٌبٍری سالهت دارٍی آلوتَزٍهبة ( ) Lemtradaدر هقبیسِ باب ًبتبلیسٍهابة

سبزهبىٍ/احذ سفبرش دٌّذُ

هعرفی هَضَع ٍ اّویت آى

( ) Tysabriدر بیوبراى هَلتیپل اسکلرٍزیس عَد کٌٌذُ فرٍکص کٌٌذُ
هبلتیپل اسکلشٍص  ،ثیوبسی هضهي پیطشًٍذُ ای است کِ ًبتَاًی ّبی صیبدی سا ثشای یک فشد دس عَل هذت
صًذگی ایجبد هی ًوبیذ .دس ثیطتشکطَسّب ،ثبس اقتصبدی ًبضی اص آى ثِ هشاتت ثیطتش اص سکتِ ّبی هغضی ٍ
ثیوبسی آلضایوش هی ثبضذ ،صیشا ثیطتش ثیوبساى سا افشاد جَاى تطکیل هیذٌّذ ٍ خَد ثیوبسی ًیض داسای سیشی
هضهي ٍ عَالًی است .ایي ثیوبسی حذٍد یک هیلیَى ًفش سا دسسشاسش دًیب ثیي سٌیي  27-65سبل دسگیش
سبختِ است .آى چٌبى کِ هطخص است سجت ضٌبسی دقیق ثیوبسی تبکٌَى ًبضٌبختِ هبًذُ است (.)2
ضبیغ تشیي ًَع ثیوبسی هبلتیپل اسکلشٍص دس ایشاى کِ  88دسصذ اص هَاسد ثیوبسی سا تطکیل هی دّذ ًَع
ػَدکٌٌذُ  -فشٍکص کٌٌذُ هی ثبضذ کِ دس آى ػالئن ثیوبسی ًبگْبًی ظبّش ضذُ ٍ اص چٌذ سٍص تب چٌذ ّفتِ
اداهِ هی یبثذ ٍ سپس فشٍکص کشدُ ٍ هجذدا ثِ فَاصل صهبًی هتفبٍتی تکشاس هی ضًَذ .ایي ًَع ػبسضِ
ثبلیٌی پس اص  28تب 25سبل هوکي است ثِ ًَع پیص سًٍذُ ثبًَیِ تجذیل ضَد(.)1
دس ثیوبساًی کِ هشحلِ ػَد کٌٌذُ – فشٍکص کٌٌذُ ثسیبس فؼبل سا داسا هی ثبضٌذ هؼوَال ثِ داسٍّبی سٍتیي
دسهبى ایي ثیوبسی هثل ایٌتشفشٍى ثتب پبسخ هٌبسجی ًوی دٌّذ ٍ ثبیستی اص سبیش داسٍّبی خظ دٍم استفبدُ
ًوَد کِ ایي داسٍّب هؼوَال یب ًبتبلیضٍهبة ٍ 2یب آلوتَصٍهبة 1هی ثبضٌذ.
ثب تَجِ ثِ هغبلت رکش ضذُ دس ثبال ایي هغبلؼِ ثش آى است کِ دس جوؼیت ثیوبساى دچبس هشحلِ ػَد کٌٌذُ –
فشٍکص کٌٌذُ ثسیبس فؼبل ،اثشات داسٍی آلوتَصٍهبة سا دس هقبیسِ ثب جبیگضیي هَجَد آى یؼٌی ًبتبلیضٍهبة دس
اّذاف رکش ضذُ دس ریل ثسٌجذ.
هٌبثغ :
1) http://irje.tums.ac.ir/article-1-5240-fa.pdf
2) http://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=140996

اّذاف هَرد ًظر طرح

اّذاف کلی  :سٌجص ایوٌیی ،اثشثخطیی ،اسصییبثی اقتصیبدی ٍ اسصییبثی تیبثیش ثَدجیِ داسٍی آلوتَصٍهیبة
( ) Lemtradaدس هقبیسِ ثب ًبتبلیضٍهبة ( ) Tysabriدس ثیوبساى هَلتیپیل اسیکلشٍصیس ػیَد کٌٌیذُ
فشٍکص کٌٌذُ
اّذاف اختصبصی :
)2

سٌجص ایوٌی داسٍی آلوتَصٍهبة ( ) Lemtradaدس هقبیسِ ثب ًبتبلیضٍهیبة () Tysabri
دس ثیوبساى هَلتیپل اسکلشٍصیس ػَد کٌٌذُ فشٍکص کٌٌذُ
Natalizumab
Alemtuzumab

1
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خرٍجی ّبی هَرد اًتظبر طرح

اًتظبرت از هجری در حیي
اجرای طرح (هبًٌذ رٍش کبر ٍ

 )1سٌجص اثشثخطی داسٍی آلوتَصٍهبة ( ) Lemtradaدس هقبیسِ ثب ًبتبلیضٍهبة (Tysabri
) دس ثیوبساى هَلتیپل اسکلشٍصیس ػَد کٌٌذُ فشٍکص کٌٌذُ
 )3اسصیبثی اقتصبدی ٍ اسصییبثی تیبثیش ثَدجیِ داسٍی آلوتَصٍهیبة ( ) Lemtradaدس هقبیسیِ ثیب
ًبتبلیضٍهبة ( ) Tysabriدس ثیوبساى هَلتیپل اسکلشٍصیس ػَد کٌٌذُ فشٍکص کٌٌذُ
خشٍجی ایي عشح پژٍّطی ثِ صَست یک گضاسش عشح تحقیقبتی خَاّذ ثَد کِ دسآى اسصیبثی فٌبٍسی
سالهت داسٍی آلوتَصٍهبة ( ) Lemtradaدس هقبیسِ ثب ًبتبلیضٍهبة ( ) Tysabriدس ثیوبساى هَلتیپل
اسکلشٍصیس ػَد کٌٌذُ فشٍکص کٌٌذُ اسائِ خَاّذ گشدیذ.
.2
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اًتظبرت از هجری پس از اتوبم

اًجبم فؼبلیتْبی ػلوی هشتجظ ثب هَضَع ٍ پزیشش هسئَلیت کوی ٍ کیفی ٍ اًجبم ثوَقغ پژٍّص.
ثشسسی ٍ تحقیقبت کبفی دس چبسچَة اصَل ٍ هَاصیي ػلوی ٍ سػبیت اصَل تحقیقبتی دس اًجبم هَضَع
پژٍّص.
استفبدُ اص ظشفیتْبی ػلوی کطَس ٍ ّوبٌّگی ٍ تؼبهل ثب اداسات کل هشثَعِ دس ٍصاست ثْذاضت دسهبى
ٍ آهَصش پضضکی.
ثشگضاسی جلسبت کبسضٌبسی هٌظن ثب ّذف تْیِ ٍ تذٍیي اثضاس هغبلؼِ ،عشاحی هغبلؼِ ٍ استفبدُ اص ًتبیج
هغبلؼبت هشتجظ اًجبم ضذُ.
عشاحی هغبلؼِ ٍ هصبحجِ ثب افشاد هغلغ.
ارایه گسارش مطابق با چهارچوب گسارشدهی موسسه ملی تحقیقات سالمت.

اص هجشیبى عشح اًتظبس هی سٍد تب دس صهبى اتوبم عشح گضاسش هجسَط ٍ هشتت ثشای سبصهبى تْیِ ضَد.

طرح (هبًٌذ اقذاهبت کبربست
ًتبیج ،هالحظبت اخالقی ٍ
قبًًَی ٍ )...
ٍیژگی ّبی اًتخبة طرح

ثب تَجِ ثِ اّذاف عشح ٍ خشٍجی ّبی آى ثشای اجشای عشح ،اًتظبست هی سٍد تب هجشیبى عشح دس سضتِ ّبی
هشتجظ تحصیل کشدُ ٍ داسای سبثقِ کبفی دس حیغِ اقتصبد سالهت ،اقتصبد داسٍ ثبضٌذ( .ضوٌب ثبیستی
هتخصص هغض ٍ اػصبة تشجیحب ثب گشایص ثیوبسی ام اس دس تین پژٍّص حضَس داضتِ ثبضذ).
حذاکثش  6هبُ ثؼذ اص تصَیت پشٍپَصال

سقف بَدجِ طرح

سقف بودجه  03میلیون تومان خواهد بود( .با توجه به اضافه شدن ارزیابی تاثیر بودجه).

سبیر تَضیحبت

_

دٌّذگبى
هذت زهبى اجرای طرح

*فشآیٌذ ثشسسی ،تصَیت ،ػقذ قشاسداد ٍ ًظبست کیفی عشح ّبی پژٍّطی ،ثش اسبس فشآیٌذّبی تؼشیف ضذُ دس هَسسِ هلی تحقیقبت
سالهت اًجبم هی پزیشد.

