
 

 

 

El. pranešimai apie retas endokrinines būkles (e-REC) 
 
Kas yra Endo-ERN ir EuRRECa 
„Endo-ERN“ reiškia retų endokrininių būklių Europos šaltinių tinklą (angl. European Reference 
Network on Rare Endocrine Conditions – www.endo-ern.eu). Šiame tinkle atstovaujama grupei 
ligoninių, kurios buvo ES patvirtintos gydyti retas endokrinines būkles iš tinklo interneto svetainėje 
pateikto spektro. Pagrindinė Endo-ERN misija yra dalijantis žiniomis ir gerinant sveikatos priežiūrą ir 
tyrimus mažinti nelygybę gydant pacientus su retomis endokrininėmis būklėmis. Kad tenkintų Endo-
ERN poreikius, ES taip pat finansavo kitą projektą, Europos retų endokrininių būklių registrą (angl. 
European Registries for Rare Endocrine Conditions – EuRRECa). Abu šiuos projektus taip pat remia 
Europos pediatrinės endokrinologijos draugija ir Europos endokrinologų draugija. 
 
Kas yra el. pranešimai apie retas endokrinines būkles (e-REC) 
Daugelyje klinikinių ir mokslinių retų būklių tinklų veikia elektroninių pranešimų sistema, skirta įvesti 
veiksmus, taip pat suprasti, kaip pasireiškia tos retos būklės. Reguliariai veikianti elektroninių 
pranešimų sistema leis tokiuose tinkluose, kaip Endo-ERN, suprasti, su kokiu skaičiumi žmonių, 
patiriančių retas endokrinines būkles, susiduria jų nariai. Tai taip pat leis gydytojams surinkti daugiau 
informacijos apie šias retas būkles ir tokių būklių žmonėms teikiamą gydymą. Dalyvavimas šiame 
projekte yra atviras visiems centrams, įskaitant tuos, kurie nėra Endo-ERN nariai. 
 
Kas mes esame 
e-REC yra dalis EuRRECa projekto, koordinuojamo Glazgo universiteto Retų būklių skyriaus 
profesoriaus Faisalo Ahmedo. Endo-ERN koordinuojamas profesoriaus Alberto Pereiros iš Leideno ir 
profesoriaus Olafo Hiorto iš Liubeko. Išsami informacija apie EuRRECa projekto administracinę 
tarybą pateikti eurreca.net/project-governing-board/.  
 
e-REC pranešimo procesas  
Elektroninėje pranešimo kortelėje, kurią gydytojai gaus kiekvieną mėnesį, bus klausiama, ar per 
pastarąjį mėnesį jiems teko susidurti su nauju bet kokios būklės atveju, kuris buvo įtrauktas į Endo-
ERN (www.endo-ern.eu). Gavęs šią kortelę gydytojas pasirinks būklės langelį, ir su keliais tokios 
būklės žmonėmis teko susidurti, ir kortelė bus grąžinta Retų būklių skyriui. Pranešant apie atvejį 
skyriui Glazge nebus pateikta jokios tapatybę nurodančios ar iš dalies nurodančios informacijos. 
Tačiau skyrius pateiks pranešančiajam gydytojui unikalų atvejo, apie kurį pranešta, identifikatorių.  Šis 
identifikatorius bus saugomas pranešusiojo gydytojo įstaigoje, kad būtų galia susieti su esamu atveju. 
Duomenis apie centrus, kurie šiuo metu dalyvauja e-REC, galima rasti eurreca.net/e-rec/. 
 
Informacijos valdymas 
Perduoti duomenys nėra asmeniškai identifikuojami ir bus laikomi saugiame serveryje Glazgo 
universitete. Šis projektas atitinka ES BDAR ir yra patvirtintas Didžiojo Glazgo ir Klaido sveikatos 
tarybos (NHS Greater Glasgow & Clyde) ir JK nacionalinės tyrimų etikos tarnybos informacijos 
valdymo institucijų.   
 
Rezultatų sklaida 
Atliekant šį darbą sugeneruoti duomenys bus prieinami visiems suinteresuotiesiems, kai tai 
patvirtins EuRRECa projekto Duomenų prieigos komitetas. 
 
Finansavimas 
EuRRECa yra projektas, bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos sveikatos programą 
(2014–2020).  
Endo-ERN yra Europos šaltinių tinklas, bendrai finansuojamas Europos Komisijos. 
 
Daugiau informacijos rasite apsilankę 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  
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