Τι είναι η SECURE-IBD;
Η SECURE-IBD (Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research
Exclusion) είναι μια διεθνής βάση δεδομένων για την παρακολούθηση
και καταγραφή των εκβάσεων της COVID-19 σε ενήλικες και
παιδιατρικούς ασθενείς με ΦΝΕ.
Δεσμευόμαστε για τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την ταχεία ανταλλαγή
δεδομένων με τη διεθνή κοινότητα παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από
ΦΝΕ. Μέσω της διεθνούς συνεργασίας, θα μπορέσουμε να καθορίσουμε
άμεσα τον αντίκτυπο της COVID-19 σε ασθενείς με ΦΝΕ και να διερευνήσουμε
πώς παράγοντες όπως η ηλικία, οι συννοσηρότητες και οι θεραπείες για ΦΝΕ
επηρεάζουν τις εκβάσεις της COVID.

Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας υγείας να αναφέρει
ένα περιστατικό;
Όλοι οι κλινικοί ιατροί που ασχολούνται με τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΦΝΕ) παγκοσμίως
ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να αναφέρουν ΟΛΑ τα περιστατικά COVID-19 σε ασθενείς με ΦΝΕ, ανεξάρτητα
από τη σοβαρότητα της νόσου. Για την αναφορά απαιτούνται το πολύ 5 λεπτά.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο
covidibd.org

Αναφέρετε μόνο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται μετά από
τουλάχιστον 7 ημέρες από τη διάγνωση της COVID και αφού έχει περάσει επαρκής χρόνος για την
παρακολούθηση της πορείας της νόσου μέχρι την αποδρομή της οξείας νόσου ή την κατάληξη των ασθενών.
Βρισκόμαστε σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση και πραγματικά προσπαθούμε όλοι μαζί να
συνεργαστούμε.

Ποιος οργανώνει αυτή την έρευνα;
Επικεφαλής αυτού του έργου είναι o Δρ Michael Kappelman και η Δρ Erica Brenner του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο
Chapel Hill, και ο Δρ Ryan Ungaro και ο Δρ Jean-Frederic Colombel της Ιατρικής Σχολής Icahn του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.
Η βάση δεδομένων περιέχει μόνο μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα, σύμφωνα με τα πρότυπα HIPAA Safe Harbor De-Identification. Το γραφείο για θέματα
ερευνητικής δεοντολογίας του UNC-Chapel Hill έχει αποφασίσει ότι η φύλαξη και ανάλυση των μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων δεν αποτελεί έρευνα σε
ανθρώπους όπως ορίζεται από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς [45 CFR 46.102 και 21 CFR 56.102] και δεν απαιτεί έγκριση από το Επιστημονικό
Συμβούλιο Εγκρίσεων (institutional review board, IRB). Τα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατάλληλες, ειδικές για κάθε χώρα
κατευθυντήριες γραμμές για κάθε υποβάλλοντα πάροχο.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.covidibd.org για ενημερωμένες πληροφορίες ή για να
αναφέρετε ένα περιστατικό.

Η διαφημιστική και οικονομική υποστήριξη της βάσης δεδομένων SECURE-IBD παρέχεται από μια σύμπραξη πολλών φαρμακευτικών εταιρειών. Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.covidibd.org για
μια λίστα εταιρικών συνεργατών.

