
 

 

 

 El. pranešimai apie retas endokrinines būkles (e-REC) 
Bendroji informacija 
Daugelyje klinikinių ir mokslinių retų būklių tinklų veikia elektroninių pranešimų sistema, skirta įvesti 
veiksmus, taip pat suprasti, kaip pasireiškia tos retos būklės, kokios vyrauja, ir kokia jų natūrali raida. 
Reguliariai veikianti elektroninių pranešimų sistema leis tokiuose tinkluose, kaip Endo-ERN, leistis į 
suformuluotą jų misiją objektyviai susieti būkles, priežiūrą ir kitą atitinkamą veiklą, tuo pačiu 
prisidedant prie tyrimo veiklos. e-REC projektas yra dalis Europos retų endokrininių būklių registro 
(eurreca.net) projekto, kuris yra remiamas ES, ESPE ir ESE, ir yra atviras visiems endokrinologijos 
centrams, net ir nepriklausantiems Endo-ERN. 
 
Kas mes esame 
e-REC yra dalis EuRRECa projekto, koordinuojamo Glazgo universiteto Retų būklių skyriaus 
profesoriaus Faisalo Ahmedo. Endo-ERN koordinuojamas profesoriaus Alberto Pereiros iš Leideno ir 
profesoriaus Olafo Hiorto iš Liubeko. Išsami informacija apie EuRRECa projekto administracinę 
tarybą pateikti eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Pranešimo teikimo procesas  
Elektroninėje pranešimo kortelėje, kurią gausite kiekvieną mėnesį, bus klausiama, ar per pastarąjį 
mėnesį jums teko susidurti su nauju bet kokios būklės atveju, kuris buvo įtrauktas į Endo-ERN, ir 
darbui su kuriuo esate patvirtintas šaltinio centras. Remiantis kitų pranešimo kortelių modeliais, 
užpildyti šią formą užtruks ne ilgiau, kaip dvi minutes. Atsižvelgiant į Endo-ERN įtrauktų būklių spektrą 
rekomenduojama, kad kiekviename centre būtų arba keletas klinikos gydytojų, kurie paskirti pranešti 
apie specifines būkles, arba vienas grupės narys, paskirtas priimti pranešimo kortelę ir pateikti 
pranešimą visų centro klinikos gydytojų vardu. Pranešant apie atvejį Retų būklių skyriui Glazge nebus 
pateikta jokios tapatybę nurodančios ar iš dalies nurodančios informacijos. Tačiau šis skyrius pateiks 
pranešančiajam gydytojui unikalius atvejų, apie kuriuos pranešta, identifikatorius, ir šie bus saugomi 
vietoje klinikiniame centre, kad būtų galima susieti su atveju. Atskira užduotis bus atlikta vėliau 
susiejant esamus atvejus. Į šį pranešimų procesą patartina įtraukti įtariamus naujus atvejus. 
Susiejimas su unikaliu identifikatoriumi leis išaiškinti diagnostinį tikrumą vėlesniame etape. 
 
Informacijos valdymas 
Endo-ERN „e-Reporting“ el. pranešimams bus naudojama patvirtinta „RedCap“ sistema, o perduoti 
duomenys nėra asmeniškai identifikuojami ir bus laikomi saugiame serveryje Glazgo universitete.  
Jungtinėje Karalystėje šiai veiklai nereikalingas informuoto asmens sutikimas iš paciento. Šis 
projektas atitinka ES BDAR ir yra patvirtintas Didžiojo Glazgo ir Klaido sveikatos tarybos (NHS 
Greater Glasgow & Clyde) ir JK nacionalinės tyrimų etikos tarnybos informacijos valdymo institucijų.  
Tačiau jums taip pat rekomenduojama pasitikrinti vietiniame Informacijos valdymo arba etikos 
komitete.  
 
Veiklos ir rezultatų sklaida 
e-REC projektas bus reklamuojamas atvirai, kad visi suinteresuoti asmenys, įskaitant pacientus, būtų 
visiškai informuoti. Šis informacinis lapas ir viešas informacinis lapas bus prieinami keletu kalbų. 
Vykdant šį projektą sugeneruoti duomenys bus prieinami visiems suinteresuotiesiems, kai tai 
patvirtins EuRRECa projekto Duomenų prieigos komitetas. 
 
Pasirašymo forma 
Norėdami dalyvauti e-REC projekte apsilankykite svetainėje pagal šią nuorodą bei arba užpildykite 
formą patys, arba (ir) persiųskite kitiems savo centro specialistams, kad jie užpildytų ir pateiktų. 
Užpildžius formą bus užtikrinta, kad e-REC būtų orientuota tik į tuos, kurie nori dalyvauti projekte. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

