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EuRRECa endokriinsüsteemi pearegister 
(Teave täiskasvanutele) 

Mis on EuRRECa? 
EuRRECa tähistab haruldaste endokriinsüsteemi terviseseisundite Euroopa registreid. See on projekt, mis aitab 
patsientidel, tervishoiutöötajatel ja teadlastel osaleda haruldaste endokriinsete seisundite registrites, mida koondab 
Endo-ERN – haruldaste endokriinsüsteemi terviseseisundite Euroopa tugivõrgustik (ERN). Endo-ERNi kohta 
lisateabe saamiseks külastage oma veebilehte aadressil endo-ern.eu. 
 
Mis on register? 
Register on sarnane meditsiinilise andmebaasiga, mis sisaldab mitmeid meditsiinilisi andmeid. Arstid ja teadlased 
kasutavad tänapäeval registreid väga sageli haruldaste terviseseisundite uurimiseks. Teadmiste ja kogemuste 
ühendamise abil saavad registrid parandada meie arusaamist nendest tervisetingimustest ja parandada kõikide 
patsientide ravi. 
 
Milline on EuRRECa endokriinsüsteemi pearegistri eesmärk? 
EuRRECa endokriinsüsteemi pearegister kogub registrisse väga vähe põhiteavet. Kogutav teave on selline teave, 
mida teie arst tavapäraselt kliinilise ravi osana kogub. Võite küsida oma haigla arstilt, millist teavet salvestatakse, ja 
saate seda ka ise vaadata eurreca.net. 
 
Miks minu poole pöördutakse? 
Teie või teie lapse raviarst, kelle nimi on selle infolehe lõpus esile tõstetud, on endokriinsüsteemi pearegistri 
heakskiidetud kasutaja ning on teile selle teabe esitanud. Register on avatud kõigile lastele või täiskasvanutele, 
kellel on endokriinne terviseseisund, mida Endo-ERN hõlmab. On veel üks infoleht, mis võib sobida nooremale 
inimesele, ja te võite küsida oma arstilt, kui te soovite ka seda lugeda. Kui nooruk saab 16aastaseks, pöördume taas 
tema poole, et kontrollida, kas nad soovivad registrisse jääda. 
 
Minu haige laps on ikka veel väga noor – kuidas ma tean, et see on see, mida mu laps tahab? 
Mõnikord võib olla raske oma lapse nimel otsustada. Pidage meeles, et teie või teie laps saavad kõik andmed 
registrist igal ajal eemaldada. Teie laps ei pea ootama, kuni ta saab 16-aastaseks, te saate temaga registrit arutada 
ka varem. 
 
Kas ma pean osalema? 
Ei. Kui te ei tagasta lisatud lehte, siis eeldab teie arst, et te ei soovi, et teavet säilitataks ja seda registris jagataks. 
Teie otsus ei mõjuta teie või teie lapse terviseseisundi eest hoolitsemist.   
 
Kui ma osalen, mis juhtub siis, kui mu andmed on registrisse kantud? 
Registri kasutajad ei saa teiega ühendust võtta, sest haigla nime, aadressi ega numbrit ei salvestata. Ainult teie 
haigla arst saab registri andmeid siduda haigla andmetega. Keegi teine ei saa registris inimesi tuvastada, isegi mitte 
registri koostajaid. Teie haigla arst sisestab väga lühidad andmed ja nende andmete üksikasjad on EuRRECa 
veebilehel. Pidage meeles, et võite paluda oma haigla arstil näidata teile salvestatud teavet. Kui valite registrisse 
kandmise, saate ise vaadata oma andmeid, kui need registrisse kantakse. Lisaks annab register teile võimaluse 
sisestada oma tervishoiuteenuste kogemused. Selleks peate esitama e-posti aadressi. Kuna register on mõeldud 
pikaajaliste tulemuste vaatamiseks, salvestatakse andmed määramata ajaks.  
 
Mis juhtub registrisse kogutud teabega? 

• Registrisse kogutud andmeid võib kasutada uuringute tegemiseks või uute uuringute väljatöötamiseks 

• Uuringutulemused avaldatakse meditsiiniajakirjades, et ka teised spetsialistid ja patsiendid üle maailma saaksid 
sellest kasu. 

• Andmed võimaldavad spetsialistidel üle maailma võtta ühendust teiste sarnaste tervisetingimustega inimesi 
hooldavate spetsialistidega. 

• Samuti anname teile ja teie arstile nõu uuringute ja registrite osas, mis võivad eksisteerida teie või teie lapse 
konkreetse terviseseisundi kohta. 

 
Kas teave jääb konfidentsiaalseks? 
Teie ja/või teie lapse osalemist hoitakse rangelt konfidentsiaalsena ning kogu teavet hallatakse väga turvaliste 
elektrooniliste süsteemide kaudu. Kuna register hõlmab paljudest keskustest andmete kogumist, on süsteem 
kaitstud parooliga ja juurde pääsevad on ainult need, kes on registriga otseselt seotud. Pidage meeles, et register ei 
kogu andmeid nimede, aadresside ja kohalike haiglate numbrite kohta.  

 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Millised on registri võimalikud puudused ja riskid? 
Meile teadaolevalt puuduvad registrisse kandmisel puudused. Nagu varem öeldud, ei kohustu registrisse kandmine 
nõustuma osalema uuringutes.  
 
Millised on registri võimalikud eelised? 
Register on loodud selleks, et aidata teadlastel ja arstidel parandada arusaamist haruldastest tervisetingimustest 
ning pakkuda parimat hooldust haigestunud lastele ja täiskasvanutele. Register kogub teavet ka otse teilt ja see 
parandab teie arstide arusaama sellest, kuidas see terviseseisund teid mõjutab. On võimalik, et teie esitatud teabe 
põhjal võib arst soovida arutada teiega teie terviseseisundit üksikasjalikumalt.  
 
Kas ma pääsen ise oma andmetele ligi? 
Jah.  Saate endale juurdepääsu küsida oma kohalikult arstilt, kes on andmed sisestanud, ning saate teavet otse 
registrist vaadata. Kui soovite seda teavet muuta või soovite rohkem teada saada, küsige oma kohalikult arstilt.  Kui 
soovite teavet otse registrist vaadata, peate meile oma e-posti aadressile andma. 
 
Kui ma muudan oma meelt, kui mul on kaebus või kui ma tahan anda tagasisidet, siis kelle poole ma 
pöördun? 
Kui soovite registrist oma andmed kustutada, võite pöörduda otse kohaliku arsti või EuRRECa meeskonna poole, 
kasutades selle teabelehe lõpus olevat aadressi.  Kui te ei ole rahul teie poole pöördumise mõne aspektiga, võite 
esitada kaebuse tervishoiuteenuste kaebuste menetluse kohalikus korras. Teie haigla arst või perearst peab suutma 
teile selles osas nõu anda. Lisaks saate EuRRECa meeskonnaga ühendust võtta ka selle teabelehe lõpus oleva 
aadressi kaudu. EuRRECa meeskond soovib väga hea meelega, et te nendega suhtleksite, nii et palun võtke 
nendega ühendust mis tahes kommentaaride esitamiseks. 
 
Kes on üle vaadanud EuRRECa ja endokriinsüsteemi pearegistri tegevuse? 
Registri loomisel kontrollis registrit Ühendkuningriigi riiklik teadustöö eetikateenistus ja projekti EuRRECa juhatus. 
EuRRECa projekti on heaks kiitnud Euroopa Pediaatriline Endokrinoloogia Selts, Euroopa Endokrinoloogia Selts ja 
EL. Lisaks EuRRECA projekti juhatusele on projektil rahvusvaheline nõuandekogu, mis teostab järelevalvet selle 
tegevuse üle. Projektil on tihedad sidemed Endo-ERNiga, mida rahastab ka EL. EuRRECa ja Endo-ERN olulistes 
üskustes on esindatud mitmed patsiendirühmad. 
 
Kes rahastab EuRRECa-t? 
Projekt „777215/EuRRECa” on saanud toetust Euroopa Liidu tervishoiuprogrammist (2014–2020). Seda toetab ka 
Euroopa Pediaatriline Endokrinoloogia Selts ja Euroopa Endokrinoloogia Selts. 
 
Mida ma pean tegema? 
Lihtsalt rääkige oma arstiga, et otsustada, kas registrisse teie andmete sisestamine vastab teie olukorrale, ja täitke 
lisatud vorm. Te võite alati oma meelt hiljem muuta ja paluda oma haiglaarstil teave registrist kustutada.  
 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust: 
 

- Pöörduge oma haigla kohaliku endokrinoloogiaspetsialisti poole 
- Külastage EuRRECa veebisaiti (eurreca.net) ja tellige lisauudised. 
- Võtke ühendust EuRRECa meeskonnaga – info@eurreca.net  

        Haruldaste terviseseisundite büroo, Glasgow, Glasgow Ülikool  
                Ühendkuningriik, tel: +44 141 451 5843 
 


