
 

 

 

 Raportarea electronică a afecțiunilor endocrine rare (e-REC) 
Istoric 
Multe rețele clinice și științifice pentru afecțiuni rare utilizează un sistem electronic de raportare pentru 
captarea activității, precum și pentru a înțelege incidența, prevalența și istoricul natural. Un sistem 
electronic de raportare care se efectuează în mod regulat va permite rețelelor precum Endo-ERN să 
se implice în misiunea de a cartografia obiectiv afecțiunile, serviciile și alte activități corelate, sprijinind 
în același timp activitatea de cercetare. Proiectul e-REC face parte din proiectul Registre europene 
privind afecțiunile endocrine rare (eurreca.net), care este susținut de UE, ESPE și ESE și este deschis 
tuturor centrelor endocrine dincolo de Endo-ERN. 
 
Cine suntem 
e-REC face parte din proiectul EuRRECa, coordonat de profesorul Faisal Ahmed din Departamentul 
pentru afecțiuni rare din cadrul Universității din Glasgow. Endo-ERN este coordonată de profesorul 
Alberto Pereira din Leiden și profesorul Olaf Hiort din Lübeck. Detaliile privind consiliul de conducere 
al proiectului EuRRECa sunt disponibile accesând eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Procesul de raportare  
„Cardul” de raportare electronică pe care îl veți primi în fiecare lună vă va să informați dacă în ultima 
lună ați întâlnit un caz nou cu oricare dintre afecțiunile incluse în Endo-ERN și pentru care sunteți un 
centru de referință autorizat. Elaborat pe baza altor modele de carduri de raportare, acest formular 
nu va dura mai mult de două minute pentru a fi finalizat. Având în vedere gama de afecțiuni care sunt 
incluse în Endo-ERN, este indicat ca la fiecare centru să existe mai mulți clinicieni desemnați să 
raporteze anumite afecțiuni sau să există un singur membru al echipei desemnat să primească cardul 
de raportare și să raportează în numele tuturor clinicienilor centrului. La raportarea unui caz, 
Departamentul pentru afecțiuni rare din Glasgow nu va primi informații identificabile sau parțial 
identificabile. Cu toate acestea, Departamentul va furniza clinicianului de raportare numere de 
identificare unice pentru cazurile raportate și acestea vor fi stocate la nivel local în centrul clinicianului 
pentru a face legătura cu cazul. Un activitate separată va fi desfășurată mai târziu pentru a cartografia 
cazurile existente. Se recomandă includerea cazurilor suspectate noi în acest proces de raportare. 
Legătura cu ID-ul unic va permite clarificarea diagnosticului într-o etapă ulterioară. 
 
Gestionarea informațiilor 
Raportarea electronică în Endo-ERN va folosi sistemul validat RedCap, iar datele raportate, care sunt 
neidentificabile personal, vor fi stocate pe un server securizat al Universității din Glasgow.  În Regatul 
Unit, această activitate nu necesită consimțământul informat de la pacienți. Proiectul este în 
conformitate cu GDPR UE și este aprobat de către autoritățile de gestionare a informațiilor din cadrul 
Consiliului pentru sănătate NHS Greater Glasgow & Clyde și al Serviciului Național de Etică a 
Cercetării (National Research Ethics Service) din Regatul Unit.  Cu toate acestea, vi se recomandă 
să consultați și autoritățile ocale pentru gestionarea informațiilor sau comitetele locale de etică.  
 
Diseminarea activității și a rezultatelor 
Proiectul e-REC va fi publicat astfel încât toate părțile interesate, inclusiv pacienții, să fie pe deplin 
informați. Această fișă de informații și fișa cu informații publice vor fi disponibile în mai multe limbi. 
Datele provenite de la acest proiect vor fi disponibile pentru toate părțile interesate în urma aprobării 
oferite de Comitetul pentru accesarea datelor din cadrul proiectului EuRRECa. 
 
Formularul de înscriere 
Pentru a participa la proiectul e-REC, vă rugăm să accesați următorul link și completați dvs. și/sau 
redirecționați formularul către alte persoane din cadrul centrului pentru completare și transmitere. 
Completarea formularului va asigura faptul că e-REC se adresează numai celor care doresc să 
participe la proiect. 
 

Vă rugăm faceți clic pe e-REC Sign Up Form (Formularul de înregistrare în e-REC) 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

