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Registr onemocnění endokrinního systému EuRRECa 
(Informace pro dospělé) 

Co je EuRRECa? 
EuRRECa je zkratkou anglických slov European Registries for Rare Endocrine Conditions (tedy Evropský registr 
vzácných endokrinních onemocnění). Jde o projekt, který pomáhá pacientům, zdravotnickým pracovníkům 
a výzkumným pracovníkům s účastí v registrech vzácných endokrinních onemocnění, kterými se zabývá síť Endo‐
ERN – Evropská referenční síť pro endokrinní onemocnění. Pokud chcete o síti Endo-ERN zjistit další informace, 
navštivte, prosím, jejich webové stránky na adrese endo-ern.eu. 
 
Co je Registr? 
Registr je velmi podobný zdravotní databázi, která obsahuje celou řadu zdravotních záznamů. Registry v současné 
době velmi často používají lékaři a vědci, kteří se zabývají výzkumem vzácných onemocnění. Díky sjednocení 
znalostí a zkušeností mohou registry pomoci vylepšit naše chápání těchto onemocnění a zlepšit péči o ty, kteří jimi 
trpí. 
 
Jaký účel má Registr onemocnění endokrinního systému EuRRECa? 
Registr onemocnění endokrinního systému EuRRECa bude v databázi shromažďovat velmi omezené množství 
klíčových informací. Shromažďované informace jsou informace, které váš lékař rutinně získává v rámci klinické péče. 
Můžete požádat svého ošetřujícího lékaře, aby vám ukázal, jaký typ informací se v databázi uchovává, nebo můžete 
pro další informace navštívit stránku eurreca.net. 
 
Proč jste oslovili právě mě? 
Váš ošetřující lékař nebo lékař ošetřující vaše dítě, který je uveden na konci tohoto letáku, je schváleným uživatelem 
Registru onemocnění endokrinního systému a poskytl vám tyto informace. Do Registru se mohou zařadit všechny 
děti a dospělí, kteří trpí onemocněním endokrinního systému, jímž se zabývá síť Endo-ERN. Připravili jsme i další 
informační leták, který bude vhodnější pro mladší osoby, pokud si jej chcete také přečíst, požádejte o něj svého 
lékaře. Jakmile nezletilé osoby dosáhnou věku 16 let, oslovíme je znovu, abychom zjistili, zda si přejí v Registru 
setrvat. 
 
Mé dítě, které onemocněním trpí, je ještě velmi malé – jak mohu vědět, že tohle je to, co mé dítě chce? 
Někdy může být rozhodování za vaše dítě velmi složité. Pamatujte, prosím, že veškeré informace mohou být 
z Registru kdykoli smazány na žádost vaší nebo vašeho dítěte. Vaše dítě nemusí čekat, než dosáhne 16 let, účast 
na Registru s ním můžete probrat i dříve. 
 
Musím se do Registru zapojit? 
Ne. Pokud přiložený leták neodevzdáte svému ošetřujícímu lékaři, bude mít za to, že si nepřejete, aby byly vaše 
informace v rámci Registru ukládány a sdíleny. Vaše rozhodnutí nijak neovlivní péči vás nebo vašeho dítěte.   
 
Pokud se k účasti rozhodnu, co se stane s údaji, které jsou uložené v Registru? 
Uživatelé Registru vás nebudou moci kontaktovat, protože vaše jméno, adresa a číslo nemocnice zde nebudou 
zaznamenány. Spárovat data z Registru s nemocničními záznamy dokáže pouze váš ošetřující lékař. Nikdo jiný 
nedokáže osoby v Registru identifikovat, a to dokonce ani lidé, kteří tento Registr vytvořili. Váš ošetřující lékař zadá 
velmi obecné údaje a podrobnosti o těchto údajích budou k vidění na webové stránce EuRRECa. Pamatujte, že 
svého ošetřujícího lékaře můžete požádat, aby vám ukázal, jaké informace do Registru ukládá. Pokud se rozhodnete 
zadat své údaje do Registru, můžete si své vlastní údaje prohlédnout tak, jak jsou v Registru zadány. V Registru je 
navíc i možnost zadat vaše vlastní zkušenosti se zdravotní péčí. K tomuto účelu nám budete muset navíc poskytnout 
svou e-mailovou adresu. Rejstřík je zaměřený na dlouhodobé výsledky a údaje v něm budou tedy uloženy po 
neomezeně dlouhou dobu.  
 
Co se stane s informacemi shromážděnými Registrem? 

• Údaje shromážděné v Registru mohou být použity pro provádění výzkumů nebo jako základ pro nové výzkumné 
studie. 

• Výsledky studií budou publikovány v lékařských časopisech, aby z nich mohli mít prospěch i ostatní 
profesionálové a pacienti po celém světě. 

• Údaje také umožní odborníkům z celého světa kontaktovat jiné odborníky, kteří ošetřují osoby s podobnými 
onemocněními. 

• Budeme také vás i vašeho lékaře informovat o studiích a registrech, které budou v souvislosti s konkrétním 
onemocněním, jímž trpíte vy nebo vaše dítě, vytvořeny. 

 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Budou informace uchovávány v důvěrnosti? 
Účast vaše nebo vašeho dítěte bude přísně důvěrná a veškeré informace budou předávány prostřednictvím vysoce 
zabezpečených elektronických systémů. Do Registru jsou odesílány informace z mnoha center, systém je proto 
chráněný heslem a přístup k němu mají pouze ti, kteří se na Registru přímo podílí. Pamatujte, prosím, že Registr 
neshromažďuje žádné informace o jménech, adresách nebo číslech místních nemocnic.  

 
Jaké možné nevýhody nebo rizika se pojí s Registrem? 
Nevidíme žádné nevýhody, které by účast na Registru přinášela. Jak již bylo dříve uvedeno, souhlasem s účastí na 
Registru se nezavazujete k účasti na žádných studiích.  
 
Jaké jsou možné výhody Registru? 
Registr byl vytvořen, aby pomohl vědcům a lékařům zlepšit jejich pochopení vzácných onemocnění a zajistit tu 
nejlepší péči dětem i dospělým, kteří těmito onemocněními trpí. Registr bude také shromažďovat informace, které 
zadáte přímo vy, a tím pomůže lékařům lépe porozumět tomu, jak vás vaše onemocnění ovlivňuje. Je možné, že na 
základě vámi poskytnutých informací s vámi bude lékař chtít vaše onemocnění probrat podrobněji.  
 
Mohu přistupovat ke svým vlastním záznamům? 
Ano.  Můžete si pro sebe zřídit přístup prostřednictvím lékaře, který vaše údaje do Registru zadal, a můžete si 
informace v Registru zobrazit přímo. Pokud byste chtěli kteroukoli ze zadaných informací změnit nebo máte zájem 
o další informace, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře.  Pokud si chcete zobrazit své informace v Registru přímo, 
budete nám muset poskytnout svou e-mailovou adresu. 
 
Pokud si to rozmyslím, mám stížnost nebo vám chci dát zpětnou vazbu, na koho se mohu obrátit? 
Pokud chcete své údaje z Registru odstranit, můžete se obrátit na místního klinického lékaře nebo na tým projektu 
EuRRECa přímo, a to na adresu uvedenou na konci tohoto informačního letáku.  Pokud nejste spokojeni s kteroukoli 
stránkou způsobu, jakým jsme vás oslovili nebo s vámi jednali, můžete podat stížnost prostřednictvím místních 
postupů podávání stížností na zdravotní péči. Váš ošetřující nebo praktický lékař by vám měli být schopní v tomto 
směru poradit. Navíc se můžete také na tým projektu EuRRECa obrátit přímo, a to na adresu uvedenou na konci 
tohoto informačního letáku. Tým projektu EuRRECa si s radostí vyslechne váš názor, proto se na nás neváhejte 
obrátit s jakýmikoli komentářem. 
 
Kdo dohlíží na činnosti projektu EuRRECa a registru onemocnění endokrinního systému? 
V počátcích na Registr dohlížela komise National Research Ethics Service ve Velké Británii a správní rada projektu 
EuRRECa. Projekt EuRRECa byl schválen Evropskou společností pro pediatrickou endokrinologii, Evropskou 
společností pro endokrinologii a Evropskou unií. Kromě správní rady projektu EuRRECa má projekt i mezinárodní 
poradní sbor, který dohlíží na jeho činnosti. Projekt má úzké vazby na síť Endo-ERN, která je také financovaná ze 
zdrojů Evropské unie. Na klíčových postech projektu EuRRECa a sítě Endo-ERN zasedají zástupci několika skupin 
pacientů. 
 
Kdo projekt EuRRECa financuje? 
Projekt „777215 / EuRRECa“ získal prostředky z programu Evropské unie v oblasti zdraví (2014–2020). Podporuje 
jej také Evropská společnost pro pediatrickou endokrinologii a Evropská společnost pro endokrinologii. 
 
Co musím udělat? 
Jednoduše si promluvte se svým lékařem, rozhodněte se, zda vám zadání vašich informací do Registru vyhovuje, 
a vyplňte přiložený formulář. Svůj názor můžete kdykoli později změnit a požádat svého ošetřujícího lékaře, aby vaše 
informace z Registru odstranil.  
 
Kde získat další informace? 
 

- Obraťte se na svého místního endokrinologa v nemocnici. 
- Navštivte webovou stránku projektu EuRRECa (eurreca.net) a přihlaste se k odběru novinek. 
- Obraťte se na tým projektu EuRRECa – info@eurreca.net.  

        Kancelář pro vzácná onemocnění, Glasgow, Univerzita v Glasgow  
                Velká Británie, tel.: +44 141 451 5843 
 


