
 

 

 

 Ritka Endokrinológiai Betegségek Elektronikus Nyilvántartása (e-REC) 
Háttér 
A ritka betegségekkel foglalkozó számos klinikai és tudományos hálózat elektronikus jelentéskészítő rendszert 
működtet a tevékenységei rögzítésére, valamint hogy megérthesse az előfordulást, a gyakoriságot és a 
természetrajzot. A rendszeresen elvégzett elektronikus jelentéskészítés lehetővé teszi a hálózatok, pl. az Endo-
ERN számára, hogy megkezdhesse az azzal kapcsolatos kinyilatkoztatott küldetését, hogy objektív módon 
feltérképezhesse a betegségeket, szolgáltatásokat és egyéb kapcsolódó tevékenységeket, ugyanakkor 
támogatást biztosítson a kutatási tevékenységekhez. Az e-REC projekt a European Registries for Rare 
Endocrine Conditions (Ritka Endokrinológiai Betegségek Európai Nyilvántartása, EuRRECa) (eurreca.net) 
projekt részét képezi, amely az EU, az ESPE és az ESE támogatását élvezi, és az Endo-ERN túl minden 
endokrinológiai központ számára is nyitott. 
 
Kik vagyunk mi? 
Az e-REC az EuRRECa projekt része, amelyet Faisal Ahmed professzor koordinál a Glasgow-i Egyetem ritka 
betegségekkel foglalkozó hivatalában (Office for Rare Conditions). Az Endo-ERN hálózat koordinálását Alberto 
Pereira professzor (Leiden) és Olaf Hiort professzor (Lübeck) koordinálja. Az EuRRECa projekt Projektvezetői 
Tanácsával kapcsolatos részletek a következő oldalon olvashatók: eurreca.net/project-governing-board/.  
 
A jelentéskészítési folyamat  
Az elektronikus jelentéskészítő „kártya”, amelyet minden hónapban megkap majd, arra vonatkozó kérdést fog 
tartalmazni, hogy az elmúlt hónapban találkozott-e az Endo-ERN hálózat webhelyén felsorolt betegségek 
bármelyikével kapcsolatos új esettel, mely hálózatnak az Önök intézménye az egyik jóváhagyott 
referenciaközpontja. Ez a jelentéskészítő kártyák egyéb modelljein alapuló űrlap mindössze legfeljebb két perc 
alatt kitölthető. Az Endo-ERN rendszerében foglalt betegségek jellege miatt javasolt, hogy minden központban 
vagy több klinikus legyen, aki jogosult az adott betegségekkel kapcsolatos jelentéskészítésre, vagy legyen egy 
olyan csapattag, aki a központ összes klinikusa nevében jogosult a jelentéskészítő kártya és a jelentések 
átvételére. Egy esettel kapcsolatos jelentéskészítés során nem adunk át személyes azonosításra alkalmas vagy 
részben azonosítható adatokat a Glasgow-i Egyetem ritka betegségekkel foglalkozó hivatalának. Ugyanakkor 
ez a Hivatal egyedi azonosítókat fog biztosítani a jelentést beküldő orvos számára a bejelentett esetekre 
vonatkozóan, és ezek tárolása helyben, a klinikus központjában fog történni, hogy összekapcsolható legyen az 
esettel. A meglévő esetek feltérképezésére vonatkozóan a későbbiekben külön eljárást fogunk végezni. A 
jelentéskészítési folyamatba a gyanított új eseteket is javasolt belefoglalni. Az egyedi azonosítóval történő 
összekapcsolás lehetővé teszi, hogy a későbbiekben tisztázható legyen a diagnosztikai bizonyosság. 
 
Információk kezelése 
Az Endo-ERN elektronikus jelentéskészítése a validált RedCap rendszert fogja alkalmazni, és a személyes 
azonosításra nem alkalmas, jelentésbe foglalt adatokat egy biztonságos szerveren fogjuk tárolni a Glasgow-i 
Egyetemen.  Az Egyesült Királyságban ehhez a tevékenységhez nem szükséges a páciensek tájékoztatáson 
alapuló beleegyező nyilatkozata. A projekt megfelel az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 
előírásainak, és rendelkezik az adatkezelési hivatalok és az Országos Egészségügyi Szolgálat Greater 
Glasgow & Clyde Health Board (Glasgow- és Clyde-környéki Egészségügyi Tanács) és National Research 
Ethics Service (Nemzeti Kutatási Etikai Szolgálat) szervezetének jóváhagyásával.  Ugyanakkor javasolt, hogy 
érdeklődjön ezzel kapcsolatban az illetékes adatkezelési vagy etikai tanácsnál.  
 
A tevékenységek és eredmények közzététele 
Az e-REC projektet nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy minden érdekelt fél – többek között a páciensek – jól 
tájékozottak legyenek. A jelen tájékoztató lap és a nyilvános tájékoztató lap számos nyelven rendelkezésre áll 
majd. Az ebből a projektből létrehozott adatok az EuRRECa projekt Data Access Committee (Adatelérési 
Tanácsa) nevű szervezete általi jóváhagyást követően minden érdekelt fél számára elérhetők lesznek. 
 
A feliratkozási űrlap 
Az e-REC projektben való részvételhez látogasson el a következő hivatkozásra, és vagy töltse ki Ön, vagy 
továbbítsa a központ egyéb munkatársainak kitöltés és beküldés céljából. Az űrlap kitöltésével biztosítható, 
hogy az e-REC kizárólag olyan személyeket foglaljon magában, akik szeretnének részt venni a projektben. 
 

Kérjük, kattintson rá az e-REC feliratkozási űrlapra 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

