
 

 

 

Ritka Endokrinológiai Betegségek Elektronikus Nyilvántartása (e-REC) 
 
Mi az Endo-ERN és az EuRRECa? 
Az Endo-ERN a European Reference Network on Rare Endocrine Conditions (Ritka Endokrinológiai 
Betegségek Európai Referenciahálózata) kifejezés rövidítése (www.endo-ern.eu). Ez a hálózat olyan kórházak 
csoportját képviseli, amelyek rendelkeznek az EU arra vonatkozó jóváhagyásával, hogy számos, a webhelyén 
felsorolt, ritka endokrinológiai betegségre vonatkozóan ellátást biztosítsanak. Az Endo-ERN fő küldetése az, 
hogy csökkentse a ritka endokrinológiai betegségekben szenvedő páciensek kezelésével kapcsolatos 
egyenlőtlenségeket a tudás megosztásával és az egészségügyi ellátás és a kutatás fejlesztésével. Az Endo-
ERN szükségleteinek kiszolgálása érdekében az EU egy másik projekt, a European Registries for Rare 
Endocrine Conditions (Ritka Endokrinológiai Betegségek Európai Nyilvántartása, EuRRECa) számára is 
finanszírozást biztosít. Mindkét projekt számára a European Society for Paediatric Endocrinology 
(Gyermekgyógyászati Endokrinológia Európai Társasága) és a European Society of Endocrinology (Európai 
Endokrinológiai Társaság) is támogatást biztosít. 
 
Mi a Ritka Endokrinológiai Betegségek Elektronikus Nyilvántartása (e-REC)? 
A ritka betegségekkel foglalkozó számos klinikai és tudományos hálózat elektronikus jelentéskészítő rendszert 
működtet a tevékenységei rögzítésére, valamint hogy megérthesse ezen ritka betegségek előfordulását. A 
rendszeresen elvégzett elektronikus jelentéskészítés lehetővé teszi a hálózatok, pl. az Endo-ERN számára, 
hogy megértsék, hány olyan személlyel találkoznak a tagjai, akik ritka endokrinológiai betegségekben 
szenvednek. Ez azt is lehetővé teszi az orvosok számára, hogy további információkat gyűjtsenek be ezekkel a 
ritka betegségekkel kapcsolatban, valamint azt illetően, hogy milyen ellátásban részesülnek az ezen ritka 
betegségekben szenvedő személyek. A projektben való részvétel minden központ számára nyitott, azokat is 
beleértve, amelyek nem alkotják az Endo-ERN részét. 
 
Kik vagyunk mi? 
Az e-REC az EuRRECa projekt része, amelyet Faisal Ahmed professzor koordinál a Glasgow-i Egyetem ritka 
betegségekkel foglalkozó hivatalában (Office for Rare Conditions). Az Endo-ERN hálózat koordinálását Alberto 
Pereira professzor (Leiden) és Olaf Hiort professzor (Lübeck) koordinálja. Az EuRRECa projekt Projektvezetői 
Tanácsával kapcsolatos részletek a következő oldalon olvashatók: eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Az e-REC jelentéskészítési folyamat  
Az elektronikus jelentéskészítő „kártya”, amelyet az orvosok minden hónapban megkapnak majd, arra 
vonatkozó kérdést fog tartalmazni, hogy az elmúlt hónapban találkoztak-e az Endo-ERN hálózat webhelyén 
(www.endo-ern.eu) felsorolt betegségek bármelyikével kapcsolatos új esettel. A kártya kézhezvételekor az 
orvos bejelöli az azon betegségre vonatkozó jelölőnégyzetet, amellyel találkozott, és a kártyát visszaküldi a 
ritka betegségekkel foglalkozó hivatalnak. Egy esettel kapcsolatos jelentéskészítés során nem adunk át 
személyes azonosításra alkalmas vagy részben azonosítható adatokat a Glasgow-i Egyetem hivatalának. 
Ugyanakkor a Hivatal egyedi azonosítót biztosít a jelentést beküldő orvos számára a bejelentett esetre 
vonatkozóan.  Ezt az azonosítót helyileg fogjuk tárolni a jelentést beküldő orvosnál, hogy összekapcsolható 
legyen a tényleges esettel. Az e-REC jelentéskészítő programban aktuálisan részt vevő központokkal 
kapcsolatos részletek a következő webhelyen olvashatók: eurreca.net/e-rec/. 
 
Információk kezelése 
A jelentésbe foglalt adatok személyes azonosításra nem alkalmasak, és biztonságos szerveren fogjuk tárolni 
őket a Glasgow-i Egyetemen. A projekt megfelel az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) előírásainak, 
és rendelkezik az adatkezelési hivatalok és az Országos Egészségügyi Szolgálat Greater Glasgow & Clyde 
Health Board (Glasgow- és Clyde-környéki Egészségügyi Tanács) és National Research Ethics Service 
(Nemzeti Kutatási Etikai Szolgálat) szervezetének jóváhagyásával.   
 
Az eredmények közzététele 
Az ebből a munkából létrehozott adatok az EuRRECa projekt Data Access Committee (Adatelérési Tanácsa) 
nevű szervezete általi jóváhagyást követően minden érdekelt fél számára elérhetők lesznek. 
 
Finanszírozás 
Az EuRRECa projekt az Európai Unió Egészségügyi Programja (2014-2020) általi közös finanszírozás alatt 
áll.  
Az Endo-ERN egy európai referenciahálózat, amely az Európai Bizottság általi közös finanszírozás alatt áll. 
 
A további információkat illetően látogasson el a következő webhelyekre: 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  

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