
 

 

 

 Elektronické hlášení vzácných endokrinních onemocnění (E-Reporting Of Rare Endocrine 
Conditions, e-REC) 

Informace o projektu 
Mnoho klinických a vědeckých sítí pro vzácná onemocnění provozuje elektronický systém hlášení pro 
zaznamenávání činností, a zároveň se díky němu snaží pochopit výskyt, prevalenci a přirozenou 
historii. Systém elektronického hlášení, který probíhá pravidelně, umožní sítím, jako je Endo-ERN, 
vydat se na svou misi objektivního mapování onemocnění, služeb a souvisejících činností, a zároveň 
přitom podporovat výzkumné činnosti. Projekt e-REC je součástí projektu Evropský registr vzácných 
endokrinních onemocnění (eurreca.net), který podporuje Evropská unie, Evropská společnost pro 
pediatrickou endokrinologii a Evropská společnost pro endokrinologii. a podílet se na něm mohou 
všechny endokrinní centra, která se neúčasní sítě Endo-ERN. 
 
Kdo jsme 
e-REC je součástí projektu EuRRECa, který koordinuje profesor Faisal Ahmed z Kanceláře pro 
vzácná onemocnění na Univerzitě v Glasgow. Síť Endo-ERN koordinuje profesor Alberto Pereira 
z Leidenu a profesor Olaf Hiort z Lübecku. Podrobnosti o Správní radě projektu EuRRECa jsou 
k dispozici na stránce eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Proces hlášení  
Formulář elektronického hlášení, který obdržíte každý měsíc, se vás bude dotazovat, zda jste 
v minulém měsíci narazili na nový případ onemocnění, kterým se síť Endo-ERN zabývá a pro který 
jste schváleným referenčním centrem. Podle ostatních modelů formulářů hlášení by vám vyplnění 
tohoto formuláře nemělo trvat déle než dvě minuty. S ohledem na škálu onemocnění, kterými se síť 
Endo-ERN zabývá, doporučujeme, aby bylo v každém centru nominováno několik klinických 
pracovníků, kteří budou podávat hlášení o konkrétních onemocněních, nebo aby byl jmenován jeden 
člen týmu, který bude přijímat formuláře hlášení a vlastní hlášení od všech klinických pracovníků 
daného centra. Při hlášení případu nebudou Kanceláři pro vzácná onemocnění v Glasgow předávány 
žádné informace týkající se určené nebo určitelné fyzické osoby. Kancelář nicméně poskytne 
klinickému pracovníkovi, který hlášení odesílá, unikátní ID pro jednotlivé hlášené případy, které budou 
uloženy místně v centru klinického pracovníka, aby bylo možné případy spárovat. Zmapování 
stávajících případů bude později věnován samostatný proces. Doporučujeme, abyste do tohoto 
procesu hlášení zařadili i všechny potenciální nové případy. Přiřazení unikátního ID nepochybně 
umožní pozdější upřesnění diagnózy. 
 
Správa informací 
Elektronické hlášení sítě Endo-ERN využívá ověřený systém RedCap a hlášené údaje, které se týkají 
určené nebo určitelné fyzické osoby, budou uloženy na zabezpečeném serveru na Univerzitě 
v Glasgow.  Ve Velké Británii není pro tuto činnost vyžadován informovaný souhlas pacientů. Projekt 
se řídí obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a byl schválen orgány pro ochranu osobních 
údajů při radě NHS Greater Glasgow & Clyde Health Board a komisi National Research Ethics Service 
ve Velké Británii.  Nicméně doporučujeme si nutnost souhlasu pacientů ověřit u místních úřadů pro 
ochranu osobních údajů nebo etické komise.  
 
Sdělování činností a výsledků 
Projekt e-REC bude veřejně publikován, aby o něm měly všechny zainteresované osoby, včetně 
pacientů, přehled. Tento informační leták a veřejný informační leták budou k dispozici v několika 
jazycích. Data, která budou získána v rámci tohoto projektu, budou k dispozici všem zainteresovaným 
osobám po schválení Komisí pro přístup k údajům projektu EuRRECa. 
 
Registrační formulář 
Pokud se chcete účastnit projektu e-REC, přejděte prosím, na odkaz níže a vyplňte formulář buď 
sami, nebo jej předejte dalším pracovníkům vašeho centra k vyplnění a odeslání. Vyplněním 
dotazníku zajistíme, že se projekt e-REC bude zaměřovat pouze na ty, kteří se projektu chtějí účastnit. 
 

Klikněte, prosím, na registrační formulář projektu e-REC 
240119 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

