Ce este SECURE-IBD?
Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research
Exclusion (SECURE-IBD) reprezintă o bază de date
internațională, incluzând atât copii cât și adulți cu boală
inflamatorie intestinală (BII), utilizată pentru raportarea și
monitorizarea infecțiilor COVID-19 apărând la acești pacienți.
Suntem dedicați să colaborăm în mod transparent și să
împărtășim rapid datele cu întreaga comunitate de IBD
internațională, atât de copii, cât și de adulți. Colaborând pe plan
internațional, vom fi capabili să definim impactul COVID-19
asupra pacienților cu BII și să cercetăm impactul diferiților
factori, printre care vârsta, comorbiditățile și terapia BII asupra
evoluției pacienților cu COVID-19.

Cum poate medicul să raporteze cazuri?
Toți clinicienii care tratează BII, din întreaga lume, sunt încurajați să raporteze TOATE cazurile
cu COVID-19 la pacienții lor, indiferent de severitate. Raportarea durează cel mult 5 minute.

Accesează
covidibd.org

Vă rugăm să raportați doar cazuri confirmate cu COVID-19, după cel puțin 7 zile de la
diagnostic, astfel încât să existe timp suficient pentru a observa evoluția bolii până la dispariția
intercurenței acute sau deces.
Ne aflăm cu toții într-o situație fără precedent și, sincer, suntem în aceasta împreună.

Cine organizează acest proiect?
Acest proiect este condus de dr. Michael Kappelman și Dr. Erica Brenner, de la Universitatea din North
Carolina, Chapel Hill, precum și Dr. Ryan Ungaro și Dr. Jean-Frederic Colombel, de la Ichan School of
Medicine, Mount Sinai, New York.
Această bază de date conține doar date neidentificabile, în acord cu standardele de identificare ale HIPAA Safe Harbor. Oficiul UNC
Chapel Hill pentru Etica Cercetării Umane a stabilit că păstrarea și analiza datelor neidenitificabile nu reprezintă cercetare asupra
subiecților umani, definită de legile federale [45 CFR 46.102 și 21 CFR 56.102] și nu necesită acordul Comisiei de Etică. Datele
trebuie să fie raportate în acord cu ghidurile naționale specifice fiecărei țări.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.covidibd.org pentru informații actualizate sau pentru a raporta un caz.

Suportul promoțional și financiar pentru SECURE-IBD a fost asigurat de mai multe companii farmaceutice. Pentru a vizualiza lista partenerilor, vă rugăm să accesați www.covidibd.org.

