
 

 

 

Haruldaste endokriinsete terviseseisundite e-aruandlus (e-REC) 
 
Mis on Endo-ERN & EuRRECa? 
Endo-ERN tähistab haruldaste endokriinsete terviseseisundite Euroopa tugivõrgustikku (www.endo-
ern.eu). See võrgustik kujutab endast haiglate rühma, mille EL on heaks kiitnud mitmesuguste selliste 
haruldaste endokriinsete terviseseisundite ravimiseks, mis on loetletud võrgustiku veebisaidil. Endo-
ERNi peamine ülesanne on vähendada haruldaste endokriinsete terviseseisunditega patsientide 
ebavõrdset ravi tänu teadmiste jagamise ning tervishoiuteenuste ja teadusuuringute taseme tõstmise 
kaudu. Endo-ERNi vajaduste rahuldamiseks on EL rahastanud ka teist projekti - Euroopa haruldaste 
endokriinsete terviseseisundite registrit (EuRRECa). Mõlemat projekti toetavad ka Euroopa 
Pediaatrilise Endokrinoloogia Selts ja Euroopa Endokrinoloogia Selts. 
 
Mis on haruldaste endokriinsete terviseseisundite e-aruandlus (e-REC)? 
Paljud haruldaste terviseseisundite kliinilised ja teaduslikud võrgustikud kasutavad tegevuste 
kogumiseks elektroonilist aruandlussüsteemi, mis annab teavet nende esinemissageduse kohta. 
Regulaarselt täidetav elektrooniline aruandlussüsteem võimaldab Endo-ERNi kuuluvatel võrgustikel 
mõista, kui paljud nende liikmetest puutuvad kokku haruldaste endokrinoloogiliste 
terviseseisunditega. See võimaldab ka arstidel koguda rohkem teavet nende haruldaste 
terviseseisundite kohta ja vastava diagnoosiga patsientide ravi kohta. Projektis osalemine on avatud 
kõigile keskustele, sealhulgas nendele, kes ei ole Endo-ERNi liikmed. 
 
Kes me oleme? 
e-REC on osa EuRRECa projektist, mida koordineerib professor Faisal Ahmed Glasgow Ülikooli 
haruldaste terviseseisundite büroos. Endo-ERNi koordineerivad professor Alberto Pereira Leidenis ja 
professor Olaf Hiort Lübeckis. EuRRECa projekti juhatuse andmed on kättesaadavad aadressil 
eurreca.net/project-governing-board/.  
 
e-RECi aruandlusprotsess  
Elektrooniline aruandluskaart, mis arstidele iga kuu saadetakse, küsib, kas nad on viimase kuu 
jooksul kokku puutunud mõne sellise uue terviseseisundi juhtumiga, mis sisaldub Endo-ERNis 
(www.endo-ern.eu). Kaardi kättesaamisel valib arst välja selle terviseseisundi lahtri ja selle, kui palju 
inimesi on selle terviseseisundiga kokku puutunud, ning kaart tagastatakse haruldaste 
terviseseisundite büroole. Juhtumi teavitamisel ei esitata Glasgow büroole tuvastatavat ega osaliselt 
tuvastatavat teavet. Amet annab aruandvale arstile siiski teatatud juhtumi jaoks kordumatu 
tunnusnumbri.  See tunnusnumber salvestatakse kohalikult koos aruannet esitava arstiga, seostades 
selle tegeliku juhtumiga. e-REC-is praeguste osalevate keskuste üksikasjad leiate aadressilt 
eurreca.net/e-rec/. 
 
Teabe haldamine 
Esitatud andmed on isiklikult tuvastamatud ja neid säilitatakse Glasgow Ülikooli turvalises serveris. 
Projekt vastab ELi GDPR-ile ning selle on heaks kiitnud tervishoiuameti NHS Greater Glasgow & 
Clyde Health Board infohaldusasutused ja Ühendkuningriigi teadustöö eetikateenistus (National 
Research Ethics Service).   
 
Tulemuste levitamine 
Selle töö käigus saadud andmed on kättesaadavad kõigile sidusrühmadele pärast EuRRECa 
projekti andmejuurdepääsu komitee vastavat heakskiitu. 
 
Rahastamine 
EuRRECa on projekt, mida kaasrahastab Euroopa Liidu terviseprogramm (2014–2020).  
Endo-ERN on Euroopa võrgustik, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon 
 
Lisateabe saamiseks külastage 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  
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