
 

 

 

Електронно докладване на редки ендокринни заболявания (e-REC) 
 
Какво представляват Endo-ERN и EuRRECa 
Endo-ERN означава Европейската справочна мрежа за редки ендокринни заболявания (www.endo-
ern.eu). Тази мрежа представлява група болници, одобрени от ЕС да предоставят грижи за редица 
редки ендокринни заболявания, изброени на уебсайта. Основната мисия на Endo-ERN е да намали 
неравенствата в грижите за пациенти с редки ендокринни заболявания чрез споделяне на знания и 
подобряване на здравеопазването и проучванията. За да отговори на нуждите на Endo-ERN, ЕС също 
така финансира друг проект – Европейските регистри за редки ендокринни заболявания (EuRRECa). И 
двата проекта се подкрепят от Европейското общество за детска ендокринология и Европейското 
общество за ендокринология. 
 
Какво представлява електронното докладване на редки ендокринни заболявания (e-REC) 
Много клинични и научни мрежи за редки заболявания работят с електронна система за докладване, 
за да отразяват дейността и за да разберат възникването на тези редки заболявания. Електронна 
система за докладване на редовна основа ще позволи на мрежи като Endo-ERN да разберат колко 
хора с редки ендокринни заболявания срещат техните членове. Това ще позволи и на лекарите да 
съберат повече информация за тези редки заболявания и за грижите, получавани от хората с тези 
заболявания. Участието в този проект е отворено за всички центрове, включително и тези, които не са 
членове на Endo-ERN. 
 
Кои сме ние 
e-REC е част от проекта EuRRECa, който се координира от професор Файсал Ахмед от Катедрата за 
редки заболявания към Университета на Глазгоу. Endo-ERN се координира от професор Алберто 
Перейра в Лайден и професор Олаф Хиорт в Любек. Подробности за Управителния съвет за проекта 
на EuRRECa можете да намерите на адрес eurreca.net/project-governing-board/. 
 
Процесът на докладване на e-REC 
Електронната „карта“ за докладване, която лекарите ще получават всеки месец, ще търси информация 
дали през изминалия месец са срещали нов случай на някое от заболяванията, включени в Endo-ERN 
(www.endo-ern.eu). При получаването на картата лекарят ще избере полето за заболяването и колко 
хора с това заболяване е срещнал, след което лекарят ще върне картата на Катедрата за редки 
заболявания. При докладване за случай катедрата в Глазгоу няма да получи никаква информация, 
идентифицираща изцяло или частично самоличността на пациентите. Въпреки това катедрата ще 
предостави на докладващия лекар уникален идентификационен номер за докладвания случай. Този 
идентификационен номер ще бъде съхранен локално при докладващия лекар, за да се свърже с 
действителния случай. Можете да намерите подробности за центровете, които участват понастоящем 
в e-REC, на адрес eurreca.net/e-rec/. 
 
Управление на информацията 
Докладваните данни не идентифицират самоличността и ще бъдат съхранявани на защитен сървър в 
Университета на Глазгоу. Проектът отговаря на изискванията на GDPR (Общия регламент за защита 
на данните) на ЕС и е одобрен от Националната здравна служба на региона на Глазгоу и Здравния 
съвет на Клайд, както и от Националната служба за етика на проучванията в Обединеното кралство. 
 
Разпространение на резултатите 
Данните, генерирани от тази дейност, ще са на разположение за всички заинтересовани страни след 
одобрение от Комисията за достъп до данните на проекта EuRRECa. 
 
Финансиране 
EuRRECa е проект, съвместно финансиран от Здравната програма на Европейския съюз (2014 – 2020 
г.). 
Endo-ERN е Европейска справочна мрежа, съвместно финансирана от Европейската комисия. 
 
За повече информация посетете 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu 
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