
 

 

 

 Електронно докладване на редки ендокринни заболявания (e-REC) 
Основни данни 
Много клинични и научни мрежи за редки заболявания работят с електронна система за докладване, 
за да отразяват дейността и за да разберат честотата, разпространението и естествената история. 
Електронна система за докладване на редовна основа ще позволи на мрежи като Endo-ERN да 
изпълнят своята заявена мисия обективно да съпоставят условията, услугите и друга свързана 
дейност, докато подкрепят изследователската дейност. Проектът e-REC е част от проекта на 
Европейските регистри за редки ендокринни заболявания (eurreca.net), който се подкрепя от ЕС, 
Европейското общество за детска ендокринология и Европейското общество за ендокринология, и са 
отворени за всички ендокринни центрове дори извън Endo-ERN. 
 
Кои сме ние 
e-REC е част от проекта EuRRECa, който се координира от професор Файсал Ахмед от Катедрата за 
редки заболявания към Университета на Глазгоу. Endo-ERN се координира от професор Алберто 
Перейра в Лайден и професор Олаф Хиорт в Любек. Подробности за Управителния съвет за проекта 
на EuRRECa можете да намерите на адрес eurreca.net/project-governing-board/. 
 
Процесът на докладване 
Електронната „карта“ за докладване, която ще получавате всеки месец, ще търси информация дали 
през изминалия месец сте срещали нов случай на някое от заболяванията, които са включени в Endo-
ERN и за които сте одобрен справочен център. Въз основа на моделите на картите за докладване 
попълването на този формуляр няма да отнеме повече от две минути. Предвид обхвата на 
заболяванията, включени в Endo-ERN, е препоръчително във всеки център да има или няколко 
клинициста, на които е възложено докладването на специфични заболявания, или да има един член на 
екип, на когото е възложено да получава картата за докладване и да докладва от името на всички 
клиницисти в центъра. При докладване за случай Катедрата за редки заболявания в Глазгоу няма да 
получи никаква информация, идентифицираща изцяло или частично самоличността на 
пациентите.Въпреки това, катедрата ще предостави на докладващия клиницист уникален 
идентификационен номер за докладваните случаи, който ще бъде съхранен локално в центъра на 
клинициста, за да се свърже със случая. По-късно ще бъде извършена отделна процедура за 
съпоставяне на съществуващите случаи. Препоръчва се в този процес на докладване да се включат 
подозрения за нови случаи. Свързването с уникален идентификационен номер ще позволи 
елиминиране на диагностичната несигурност на по-късен етап. 
 
Управление на информацията 
Електронното докладване за Endo-ERN ще използва одобрената система RedCap и докладваните 
данни, идентифициращи самоличността, ще бъдат съхранявани на защитен сървър в Университета на 
Глазгоу. В Обединеното кралство тази дейност не изисква информирано съгласие от пациентите. 
Проектът отговаря на изискванията на GDPR (Общия регламент за защита на данните) на ЕС и е 
одобрен от Националната здравна служба на региона на Глазгоу и Здравния съвет на Клайд, както и 
от Националната служба за етика на проучванията в Обединеното кралство. Въпреки това, се 
препоръчва да се посъветвате с вашия местен орган за управление на информацията или комисия по 
етика. 
 
Разпространение на информация за дейността и резултатите 
Проектът e-REC ще бъде открито популяризиран, за да може от него да се възползват всички 
заинтересовани страни, както и пациенти. Този информационен лист и листът за обществено достъпна 
информация ще се предлагат на няколко езика. Данните, генерирани от този проект, ще са на 
разположение за всички заинтересовани страни след одобрение от Комисията за достъп до данните на 
проекта EuRRECa. 
 

Формуляр за регистрация 
За да участвате в проекта e-REC, моля, посетете следната препратка и попълнете формуляра и/или го 
препратете на други във вашия център за попълване и изпращане. Попълването на формуляра ще 
гарантира, че e-REC е насочено само към лица, желаещи да участват в проекта. 
 

Моля, щракнете върху формуляра за регистрация за e-REC 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

