
 

 

 

Elektronické hlášení vzácných endokrinních onemocnění (E-Reporting Of Rare 
Endocrine Conditions, e-REC) 

 
Co jsou Endo-ERN a EuRRECa 
Endo-ERN je Evropská referenční síť pro endokrinní onemocnění (www.endo-ern.eu). Tato síť 
představuje skupinu nemocnic, které byly Evropskou unií schváleny pro poskytování péče pro celou 
řadu endokrinních onemocnění uvedených na její webové stránce. Hlavní misí sítě Endo-ERN je 
snížit nevyváženost v péči o pacienty se vzácnými endokrinními onemocněním díky sdílení znalostí 
a zlepšování zdravotní péče a výzkumu. Evropská unie pro potřeby Endo-ERN financovala také jiný 
projekt, Evropský registr vzácných endokrinních onemocnění (European Registries for Rare 
Endocrine Conditions, EuRRECa). Oba tyto projekty podporuje také Evropská společnost pro 
pediatrickou endokrinologii a Evropská společnost pro endokrinologii. 
 
Co je elektronické hlášení vzácných endokrinních onemocnění (e-REC) 
Mnoho klinických a vědeckých sítí pro vzácná onemocnění provozuje elektronický systém hlášení, do 
kterého zaznamenává činnosti, a zároveň se díky němu snaží pochopit výskyt těchto vzácných 
onemocnění. Systém elektronického hlášení, které probíhá pravidelně, umožní sítím, jako je Endo-
ERN, pochopit, s kolika lidmi se vzácnými endokrinními onemocněními se jeho členové setkají. To 
lékařům také umožňuje získávat další informace o těchto vzácných onemocněních a péči, které se 
lidem s těmito onemocněními dostane. Účast na tomto projektu je volná pro všechna centra, včetně 
těch, které se neúčastní sítě Endo-ERN. 
 
Kdo jsme 
e-REC je součástí projektu EuRRECa, který koordinuje profesor Faisal Ahmed z Kanceláře pro 
vzácná onemocnění na Univerzitě v Glasgow. Síť Endo-ERN koordinuje profesor Alberto Pereira 
z Leidenu a profesor Olaf Hiort z Lübecku. Podrobnosti o Správní radě projektu EuRRECa jsou 
k dispozici na stránce eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Proces hlášení e-REC  
Formulář elektronického hlášení, který váš lékař obdrží každý měsíc, se ho bude dotazovat, zda 
v minulém měsíci narazil na nový případ onemocnění, kterým se síť Endo-ERN (www.endo-ern.eu) 
zabývá. Po přijetí tohoto formuláře lékař zaškrtne pole pro onemocnění a uvede počet osob s tímto 
onemocněním, se kterým se setkal, formulář pak zašle Kanceláři pro vzácná onemocnění. Při hlášení 
případu nebudou Kanceláři v Glasgow předávány žádné informace týkající se určené nebo určitelné 
fyzické osoby. Nicméně Kancelář lékaři, který hlášení odesílá, poskytne unikátní ID pro každý hlášený 
případ.  Toto ID bude uloženo místně u lékaře, který hlášení odesílá, a může být použito pro 
spárování konkrétního případu. Podrobnosti o centrech, která se momentálně projektu e-REC 
účastní, najdete na stránce eurreca.net/e-rec/. 
 
Správa informací 
Hlášená data nejsou považována za osobní údaje a budou uložena na zabezpečeném serveru na 
Univerzitě v Glasgow. Projekt se řídí obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů a byl 
schválen orgány pro ochranu osobních údajů při radě NHS Greater Glasgow & Clyde Health Board 
a komisi National Research Ethics Service ve Velké Británii.   
 
Sdělování výsledků 
Data, která budou získána v rámci tohoto projektu, budou k dispozici všem zainteresovaným 
osobám po schválení Komisí pro přístup k údajům projektu EuRRECa. 
 
Financování 
EuRRECa je projekt spolufinancovaný z programu Evropské unie v oblasti zdraví (2014–2020).  
Endo-ERN je Evropská referenční síť spolufinancovaná Evropskou komisí. 
 
Pro další informace, prosím, navštivte 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  

http://www.eurecca.net/
https://endo-ern.eu/
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