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Основният ендокринен регистър EuRRECa 
(Информация за възрастни) 

Какво е EuRRECa? 
EuRRECa означава „Европейски регистър за редки ендокринни заболявания“. Това е проект, помагащ на 
пациенти, медицински специалисти и изследователи да участват в регистри за редки ендокринни 
заболявания, обхванати в рамките на Endo‐ERN – Европейската справочна мрежа (ERN) за редки 
ендокринни заболявания. За да научите повече за Endo-ERN, посетете техния уебсайт на адрес endo-ern.eu. 
 

Какво е регистър? 
Регистърът е подобен на медицинска база данни, съдържаща редица медицински досиета. Регистрите се 
използват много често в наши дни от лекари и учени за извършване на проучвания относно редки 
заболявания. Чрез обединяване на знания и опит регистрите могат да задълбочат нашето разбиране за тези 
заболявания и да подобрят грижата за засегнатите пациенти. 
 
Каква е целта на основния ендокринен регистър EuRRECa? 
Основният ендокринен регистър EuRRECa събира много малко количество основна информация в регистър. 
Целевата информация се събира редовно от вашия лекар като част от клиничните грижи. Можете да 
помолите своя лекар да ви покаже типа информация, която се съхранява, а също така можете да научите 
повече на eurreca.net. 
 
Защо се обръщате към мен? 
Болничният лекар, който се грижи за вас или вашето дете, и който е посочен в края на тази брошура, е 
одобрен потребител на основния ендокринен регистър и ви е предоставил тази информация. Регистърът е 
отворен за всички деца или възрастни, които имат ендокринно заболяване, обхванато от Endo-ERN. Има и 
друга информационна брошура, която може да е по-подходяща за млади хора, и можете да помолите лекаря 
да ви я предостави, ако желаете да я прочетете. Когато младият човек навърши 16 години, ние ще се 
свържем с него/нея отново, за да проверим дали желае да остане в регистъра. 
 
Моето дете, засегнато от заболяването, е все още много малко – как да знам какво ще иска моето 
дете? 
Понякога може да е трудно да решавате от името на детето си. Имайте предвид, че цялата информация 
може да бъде премахната от регистъра по всяко време от вас или вашето дете. Не е необходимо детето да 
чака, докато навърши 16 години и можете да обсъдите регистъра на по-ранна възраст. 
 
Трябва ли да участвам? 
Не. Ако не върнете приложения лист, вашият болничен лекар ще предположи, че не желаете информацията 
да бъде съхранявана и споделяна в регистъра. Управлението на вашето заболяване/заболяването на детето 
ви няма да бъде засегнато от решението ви. 
 
Ако участвам, какво ще се случи, когато данните бъдат включени в регистъра? 
Потребителите на регистъра няма да могат да се свържат с вас, защото името, адресът и болничният номер 
няма да бъдат записани. Само вашият болничен лекар ще може да свърже данните в регистъра с 
болничните данни. Никой друг – дори съставителите на регистъра – няма да може да идентифицира хора в 
регистъра. Вашият болничен лекар ще въведе много кратки данни и подробности за тези данни са налични 
на уебсайта на EuRRECa. Не забравяйте, че можете да помолите своя лекар да ви покаже информацията, 
която е съхранена. Ако решите да се включите в регистъра, можете да видите своите собствени данни при 
въвеждането им в регистъра. В допълнение, регистърът също така ще ви предложи опция да въведете своя 
собствен опит със здравеопазването. За тази цел трябва да предоставите имейл адрес. Тъй като регистърът 
има за цел да проследяван дългосрочни резултати, данните ще бъдат съхранени за неограничен период. 
 
Какво ще се случи с информацията, събрана в регистъра? 

• Данните, събрани в регистъра, може да се използват за провеждане на изследвания или разработване 
на изследователски проучвания 

• Резултатите от проучванията ще бъдат публикувани в медицински журнали, за да може други 
специалисти и пациенти по цял свят да се възползват от тях. 

• Данните ще позволят на специалисти по света да се свързват със специалисти, грижещи се за хора с 
подобни заболявания. 

• Ние също така ще съветваме вас и вашия лекар за проучвания и регистри, които може да съществуват 
за вашето специфично заболяване или това на детето ви. 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Информацията ще бъде ли конфиденциална? 
Вашето участие и/или участието на детето ви ще бъде запазено строго конфиденциално и цялата 
информация ще бъде обработвана чрез много сигурни електронни системи. Тъй като регистърът включва 
събиране на информация от много центрове, системите ще са защитени с парола и само пряко свързаните с 
регистъра лица ще имат достъп. Имайте предвид, че регистърът не събира информация за имена, адреси и 
местни болнични номера. 

 
Какви са възможните недостатъци и рискове, свързани с регистъра? 
Не сме идентифицирали недостатъци, свързани с регистъра. Както беше посочено по-горе, съгласието да 
бъдете включени в регистъра, не ви обвързва с участие в никакви проучвания. 
 
Какви са възможните ползи, свързани с регистъра? 
Регистърът има за цел да помогне на учени и лекари да подобрят разбирането си за редките заболявания и 
да предоставят възможно най-добрата грижа за засегнатите деца и възрастни. Регистърът също така ще 
събира информация директно от вас и това ще подобри разбирането на вашите лекари за това как 
заболяването ви влияе. Възможно е въз основа на предоставената от вас информация лекарят да пожелае 
да обсъди заболяването по-подробно с вас. 
 
Мога ли да получа достъп до своите данни? 
Да.Можете да поискате достъп за себе си чрез местния лекар, който е въвел данните, и можете да 
разглеждате информацията в регистъра директно. Ако желаете да промените някакви данни или искате да 
научите повече, моля, говорете със своя местен лекар. Ако желаете да разглеждате информацията в 
регистъра директно, ще трябва да ни предоставите имейл адрес. 
 
Към кого да се обърна, ако променя решението си, имам оплакване или искам да предоставя обратна 
връзка? 
Ако желаете да премахнете данните си от регистъра, можете да се свържете с местния си клиницист или 
екипа на EuRRECa директно чрез адреса в края на тази информационна брошура. Ако не сте доволни от 
какъвто и да е аспект на начина, по който са се свързали с вас или по който са се отнесли с вас, можете да 
се оплачете, следвайки процедурата за оплаквания на вашата местна здравна служба. Вашият болничен 
лекар или семеен лекар ще може да ви посъветва за това. Освен това можете да се свържете директно с 
екипа на EuRRECa чрез адреса в края на тази информационна брошура. Екипът на EuRRECa с удоволствие 
ще ви изслуша, затова не се колебайте да се свържете с тях с каквито и да са коментари. 
 
Кой преразглежда дейността на EuRRECa и основния ендокринен регистър? 
При създаването си регистърът беше преразгледан от Националната служба за етика на проучванията на 
Обединеното кралство и Управителния съвет на проекта EuRRECa. Проектът EuRRECa е одобрен от 
Европейското общество за детска ендокринология, Европейското общество за ендокринология и ЕС. Освен 
Управителния съвет на проекта EuRRECA, проектът има международен консултативен съвет, който 
наблюдава неговата дейност. Проектът има тесни връзки с Endo-ERN, който също е финансиран от ЕС. 
Представители на няколко пациентски групи са на ключови позиции в рамките на EuRRECa и Endo-ERN. 
 

Кой финансира EuRRECa? 
Проектът „777215 / EuRRECa“ е получил финансиране от Здравната програма на Европейския съюз (2014 – 
2020 г.). Той се подкрепя и от Европейското общество за детска ендокринология и Европейското общество за 
ендокринология. 
 
Какво трябва да направя? 
Просто поговорете със своя лекар, за да решите дали въвеждането на данните ви в регистъра е подходящо 
за вашите обстоятелства, и попълнете приложения формуляр. Винаги можете да промените решението си 
по-късно и да помолите своя болничен лекар да премахне информацията от регистъра. 
 
За допълнителна информация можете:- 

- да се свържете с местния ендокринен специалист във вашата болница 
- да посетите уебсайта на EuRRECa (eurreca.net) и да се абонирате за получаване на актуални новини. 
- да се свържете с екипа на EuRRECa – info@eurreca.net 

Катедра за редки заболявания, Глазгоу, Университет на Глазгоу 
    Обединеното кралство, тел.: +44 141 451 5843 
 


