
 

 

 

 Haruldaste endokriinsete terviseseisundite e-aruandlus (e-REC) 
Taust 
Paljud harvaesinevate terviseseisundite kliinilised ja teaduslikud võrgustikud kasutavad tegevuste 
koondamiseks elektroonilist aruandlussüsteemi, mis annab samuti teavet nende esinemissageduse, 
levimuse ja ajaloo kohta. Regulaarselt täiendatav elektrooniline aruandlussüsteem võimaldab sellistel 
võrkudel nagu Endo-ERN täita oma ülesannet kaardistada objektiivselt terviseseisundid, teenused ja 
muu seotud tegevused, toetades samal ajal ka teadustegevust. Projekt e-REC on osa haruldaste 
endokriinsete terviseseisundite Euroopa registrite projektist (eurreca.net), mida toetab EL, ESPE ja 
ESE ning mis on lisaks Endo-ERNi-le avatud kõigile endokriinsetele keskustele. 
 
Kes me oleme? 
e-REC on osa EuRRECa projektist, mida koordineerib professor Faisal Ahmed Glasgow Ülikooli 
haruldaste terviseseisundite büroos. Endo-ERNi koordineerivad professor Alberto Pereira Leidenis ja 
professor Olaf Hiort Lübeckis. EuRRECa projekti juhatuse andmed on kättesaadavad aadressil 
eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Aruandlusprotsess  
Elektrooniline aruandluskaart, mis teile iga kuu saadetakse, küsib, kas olete viimase kuu jooksul 
kokku puutunud mõne sellise uue terviseseisundi juhtumiga, mis sisaldub Endo-ERNis ja mille suhtes 
oled teid heakskiidetud teavituskeskuseks määratud. Teiste aruandluskaartide mudelite põhjal 
koostatult ei kulu selle vormi täitmisele rohkem kui kaks minutit. Arvestades Endo-ERNis sisalduvaid 
terviseseisundeid, on soovitatav, et igas keskuses oleks kas mitu arsti, kes on määratud teavitama 
konkreetsetest terviseseisunditest, või üks meeskonnaliige, kes on määratud võtma vastu 
aruandluskaarte ja aruandeid kõikide keskuse arstide nimel. Juhtumi teavitamisel ei esitata Glasgow 
haruldaste terviseseisundite büroole tuvastatavat ega osaliselt tuvastatavat teavet. Sellegipoolest 
annab see büroo aruandvale arstile teatatud juhtumite jaoks kordumatud tunnusnumbrid ja neid 
talletatakse kohapeal arsti keskuses, sidudes selle juhtumiga. Olemasolevate juhtumite 
kaardistamiseks tehakse hiljem eraldi harjutus. Soovitatav on lisada sellesse aruandlusprotsessi uued 
arvatavad juhtumid. Kordumatu tunnusnumbriga sidumine võimaldab hilisemas etapis 
diagnoosimiskindlust selgitada. 
 
Teabe haldamine 
Endo-ERNi e-aruandlus kasutab valideeritud RedCap süsteemi ja esitatud andmed, mis on isiklikult 
tuvastamatud ning mis salvestatakse Glasgow Ülikooli turvalises serveris.  Ühendkuningriigis ei nõua 
see tegevus patsientide teatatud nõusolekut. Projekt vastab ELi GDPR-ile ning selle on heaks kiitnud 
tervishoiuameti NHS Greater Glasgow & Clyde Health Board infohaldusasutused ja Ühendkuningriigi 
teadustöö eetikateenistus (National Research Ethics Service).  Teil on siiski soovitatav võtta ühendust 
ka kohaliku infohalduse või eetikakomiteega.  
 
Tegevuste ja tulemuste levitamine 
Projekti e-REC avalikustatakse kõikidele, nii et kõik sidusrühmad, sealhulgas patsiendid, oleksid 
täielikult teadlikud. See teabeleht ja avalik teabeleht on saadaval mitmes keeles. Selle projekti käigus 
saadud andmed on kättesaadavad kõigile sidusrühmadele pärast EuRRECa projekti 
andmejuurdepääsu komitee vastavat heakskiitu. 
 
Registreerimisvorm 
Projektis e-REC osalemiseks külastage järgmist linki ja täitke see ise ja/või edastage teistele oma 
keskuses olevatele isikutele, et need selle täidaksid ja esitaksid. Vormi täitmine tagab, et e-REC on 
suunatud ainult neile, kes soovivad projektis osaleda. 
 

Palun klõpsake lingil e-RECi registreerimisvorm 

240119 

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

