 -IBDامن چیست ؟

نظارت بر اپیدمیولوژی ویروس کرونا بر اساس تحقیق
جداسازی موارد خاص )  -IBDامن ( پایگاه داده بین
جھت مشاھده و گزارش پیامدھای موارد کووید19-
در بیماران مبتال بھ بیماری التھاب روده )  ( IBDاست .
ما متعھد بھ ھمکاری ،شفافیت و ھم رسانی سریع دادهھا
اطفال و بزرگسال ھستیم  .با
با انجمن بین المللی IBD
فعالیت فرامرزی ،قادر خواھیم بود تا بھ سرعت ،اثرات
مشخص کنیم و نحوه تأثیر عواملی نظیر
را روی بیماران مبتال بھ IBD
کووید19-
را بر پیامدھای کووید بررسی کنیم .
سن ،چندابتالیی و درمان ھای IBD
المللی اطفال و بزرگسال

ارائھ

دھنده چگونھ باید موردی را گزارش کند؟

بھ ھمھ ی پزشکان  IBDاکیداً توصیھ می شود کھ ھمھ ی موارد کووید 19-را در
بیماران مبتال بھ  ، IBDصرف نظر از شدت بیماری شان ،گزارش دھند  .گزارش دھی
حداکثر  5دقیقھ طول می کشد .
را گزارش کنید و گزارش را پس از حداقل  7روز از
لطفا ً فقط موارد تأییدشده ی کووید 19-
زمان تشخیص کووید و پس از گذشت زمان کافی از مشاھده ی
بھبود مرحلھ حاد بیماری یا فوت بیمار ارسال کنید .
ما در شرایطی بی سابقھ بھ سر می بریم و حقیقتا ً
ھمھ در این شرایط با ھم سھیم ھستیم .

Visit covidibd.org

چھ کسی این پروژه را سازمان دھی می کند؟
متخصص گوارش اطفال ( و دکتر اریکا ِبر نر ) فلوشیپ
این پروژه زیر نظر دکتر مایکل کاپلمن )
گوارش اطفال (
متخصص گوارش (
از دانشگاه کارولینای شمالی در چپل ھیل ،و دکتر رایان اونگارو )
از دانشکده پزشکی آیکان در مانت ساینای در نیویورک است .
طبق استاندارھای رفع مسئولیت مشروطِ ھویت زدایی  ، HIPAAاین پایگاه داده فقط شامل داده ھای ھویت زدایی شده ) ناشناس ( است  .دانشگاه
رسیده است کھ ذخیره و تحلیل داده ھای ھویت زدایی شده شامل تحقیق
امور اخالقی تحقیقات انسانی در چپل ھیل ،بھ این نتیجھ
گزارش دادهھا باید بر اساس دستورالعمل خاص کشور مربوطھ برا ی ھر گزارشدھنده باشد .
بر روی موارد
انسانی تعریف شده در مقررات فدرال ]  CFR 46.102 45و  [ CFR 56.102 21نیست و نیاز بھ تأیید  IRBندارد .
ِ

لطفا ً

برای دریافت اطالعات بھ

روز یا گزارش موارد بھ نشانی وب سایت

کارولینای شمالی ،دفتر

 www.covidibd.orgمراجعھ کنید .

حمای ت تبلی غات ی و مال ی  -IBDامن از طری ق مشارکت چند شرکت دارو یی تأمی ن شده است  .لطفا ً برا ی مشاھده فھرست شرکا ی تجار ی ای ن پروژه  ،بھ
نشان ی  www.covidibd.orgمراجعھ کنید .

