FOLHA DE DADOS

ePRO
Capture dados digitais diretamente
de participantes de ensaios clínicos
e maximize os resultados informados
pelos pacientes.
Principais benefícios:
Com o ePRO, você pode:
– Capturar os dados diretamente dos
pacientes de forma natural, eficiente
e fácil
– Aproveitar os formulários eletrônicos
fáceis de criar dos resultados
informados pelo paciente
– Receber suporte total para os
questionários padronizados

Imagine poder coletar os dados necessários dos
seus pacientes em qualquer lugar, a qualquer
momento. Ou melhor ainda, experimente
o IBM® Clinical Development ePRO e aproveite
todos esses benefícios em primeira mão.
Sobre
Extrair os melhores dados dos pacientes começa
com a criação dos melhores hábitos de comunicação.
E acreditamos que a melhor maneira de fazer com que os
pacientes se acostumem a compartilhar dados precisos
de resultados em tempo hábil é facilitar este processo.
É exatamente aí que entra o módulo IBM Clinical
Development ePRO da Watson Health™. O sistema foi
concebido para que os pacientes possam inserir de
maneira segura as informações diárias alinhadas com
seu estilo de vida do dia a dia, usando um computador,
tablet, smartphone ou outro dispositivo. É tão fácil quanto
enviar uma mensagem de texto ou abrir qualquer outro
aplicativo. E o módulo ePRO está totalmente integrado
com o IBM Clinical Development.
Isso acelera o acesso aos dados inseridos pelo paciente,
garantindo precisão, segurança, integridade e acesso
sem precedentes a informações confiáveis em diferentes
tratamentos, populações e regiões. Com o ePRO, você
pode elaborar ensaios clínicos focados nos pacientes que
aprimoram sua experiência e conformidade.

Novos recursos
–– Uma nova experiência do usuário na Web otimizada
para dispositivos móveis com foco em conformidade
diária e reciprocidade de dados
–– Interface reativa que se adapta ao tamanho da tela
do usuário. Os pacientes podem salvar o conteúdo
em rascunhos antes de publicar
–– Rastreamento aprimorado de diários perdidos para uma
análise mais profunda da conformidade do paciente
–– Capacidade de acionar agendas diárias ePRO com base
nos principais dados do livro de casos. Os pacientes
também têm acesso às respostas no histórico do diário
–– Suporte de mais de 30 dialetos diferentes para My
Clinical Diary (Mobile Apps).
–– Mensagem de alerta traduzida no idioma preferido
do usuário
Direita: Captura de tela de uma agenda de
entradas no diário

Sobre a IBM Watson Health
Todos os dias, profissionais de todo o ecossistema de saúde fazem um progresso poderoso em direção a um futuro
mais saudável. Na IBM Watson Health, ajudamos a remover obstáculos, otimizar esforços e revelar novos insights
para dar suporte às pessoas que eles atendem. Trabalhando com todos os cenários, de pagadores e fornecedores
a governos e ciências da vida, reunimos uma profunda especialização em saúde, inovação comprovada e o poder da
inteligência artificial para permitir que nossos clientes façam descobertas, troquem informações e tomem decisões
enquanto trabalham para resolver desafios de saúde para pessoas de todos os lugares.
Para mais informações sobre a IBM Watson Health,
acesse ibm.com/watsonhealth.
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