
 

 

 

Raportarea electronică a afecțiunilor endocrine rare (e-REC) 
 
Ce sunt Endo-ERN și EuRRECa 
Endo-ERN reprezintă Rețeaua europeană de referință privind afecțiunile endocrine rare (www.endo-
ern.eu). Această rețea reprezintă un grup de spitale care au fost aprobate de UE pentru a oferi îngrijiri 
pentru o serie de afecțiuni endocrine rare enumerate pe site-ul web al acestora. Misiunea principală 
a Endo-ERN este de a reduce diferențele în îngrijirea pacienților cu afecțiuni endocrine rare, prin 
schimbul de cunoștințe și îmbunătățirea asistenței medicale și a cercetării. Pentru a răspunde 
necesităților Endo-ERN, UE a finanțat de asemenea un alt proiect, Registrele europene pentru 
afecțiuni endocrine rare (EuRRECa). Ambele proiecte sunt susținute și de Societatea Europeană de 
Endocrinologie Pediatrică și de Societatea Europeană de Endocrinologie. 
 
Ce este raportarea electronică a afecțiunilor endocrine rare (e-REC) 
Multe rețele clinice și științifice pentru afecțiuni rare utilizează un sistem electronic de raportare pentru 
captarea activității, precum și pentru a înțelege apariția acestor afecțiuni rare. Un sistem electronic de 
raportare care se efectuează în mod regulat va permite rețelelor ca Endo-ERN să înțeleagă câte 
persoane cu afecțiuni endocrine rare sunt întâlnite de membrii acestora. De asemenea, acest lucru 
va permite medicilor să colecteze mai multe informații despre aceste afecțiuni rare și despre îngrijirea 
primită de persoanele cu aceste afecțiuni. Participarea la acest proiect este deschisă tuturor centrelor, 
inclusiv celor care nu sunt membre ale Endo-ERN. 
 
Cine suntem 
e-REC face parte din proiectul EuRRECa, coordonat de profesorul Faisal Ahmed din Departamentul 
pentru afecțiuni rare din cadrul Universității din Glasgow. Endo-ERN este coordonată de profesorul 
Alberto Pereira din Leiden și profesorul Olaf Hiort din Lübeck. Detaliile privind consiliul de conducere 
al proiectului EuRRECa sunt disponibile accesând eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Procesul de raportare e-REC  
„Cardul” de raportare electronică pe care medicii îl vor primi în fiecare lună le va solicita acestora să 
informeze dacă în ultima lună au întâlnit un caz nou cu oricare dintre afecțiunile incluse în Endo-ERN 
(www.endo-ern.eu). La primirea cardului, medicul va selecta caseta pentru afecțiune și numărul de 
persoane întâlnite cu această afecțiune, după care cardul este returnat la Departamentul pentru 
afecțiuni rare. La raportarea unui caz, Departamentul din Glasgow nu va primi informații identificabile 
sau parțial identificabile. Cu toate acestea, Departamentul va furniza medicului de raportare un ID 
unic pentru cazul raportat.  Acest ID va fi stocat local împreună cu numele medicului de raportare 
pentru a face legătura cu cazul real. Puteți găsi detalii despre centrele care participă la e-REC pe 
eurreca.net/e-rec/. 
 
Gestionarea informațiilor 
Datele raportate sunt personal neidentificabile și vor fi stocate pe un server securizat al Universității 
din Glasgow. Proiectul este în conformitate cu GDPR UE și este aprobat de către autoritățile de 
gestionare a informațiilor din cadrul Consiliului pentru sănătate NHS Greater Glasgow & Clyde și al 
Serviciului Național de Etică a Cercetării (National Research Ethics Service) din Regatul Unit.   
 
Diseminarea rezultatelor 
Datele generate de această activitate vor fi disponibile pentru toate părțile interesate în urma 
aprobării oferite de Comitetul pentru accesarea datelor din cadrul proiectului EuRRECa. 
 
Finanțare 
EuRRECa este un proiect cofinanțat de Programul de Sănătate al Uniunii Europene (2014-2020).  
Endo-ERN este o Rețea europeană de referință, cofinanțată de Comisia Europeană 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  
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