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Registrul de boli endocrine rare EuRRECa 
(Informații pentru adulți) 

Ce este EuRRECa? 
EuRRECa este abrevierea pentru European Registries for Rare Endocrine Conditions (Registrele europene pentru 
afecțiunile endocrine rare). Este un proiect care îi ajută pe pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății și cercetători 
să participe la registrele pentru afecțiuni endocrine rare care sunt acoperite de Endo-ERN - Rețeaua Europeană de 
Referință (RER) privind afecțiunile endocrine rare. Pentru a afla mai multe despre Endo-ERN, vă rugăm să vizitați 
site-ul web accesândendo-ern.eu. 
 
Ce este un registru? 
Un registru este similar cu o bază de date medicală care conține o serie de fișe medicale. Registrele sunt utilizate 
foarte des în zilele noastre de către medici și oameni de știință pentru a efectua cercetări privind afecțiunile rare. Prin 
colectarea cunoștințelor și experiențelor, registrele pot îmbunătăți înțelegerea acestor afecțiuni și îngrijirea tuturor 
celor afectați. 
 
Care este scopul Registrului de boli endocrine rare EuRRECa? 
Registrul de boli endocrine rare EuRRECa va colecta un volum foarte redus de informații de bază într-un registru. 
Informațiile care vor fi colectate sunt acumulate în mod sistematic de către medicul dvs. ca parte a îngrijirii clinice. 
Puteți să îi solicitați medicului să vă arate cel fel de informații sunt stocate și, de asemenea, puteți afla mai multe 
accesând eurreca.net. 
 
De ce am fost abordat? 
Medicul care se îngrijește de dvs. sau de copilul dvs. și al cărui nume este evidențiat la sfârșitul acestei broșuri este 
un utilizator aprobat al Registrului de boli endocrine rare și v-a furnizat aceste informații. Registrul este deschis 
tuturor copiilor sau adulților care au o afecțiune endocrină acoperită de Endo-ERN. Există o altă broșură informativă 
care poate fi potrivită pentru o persoană mai tânără și puteți să vă adresați medicului dvs. dacă doriți să o consultați. 
Când persoana tânără împlinește 16 ani, o vom aborda din nou pentru a verifica dacă dorește să fie inclusă în 
registru în continuare. 
 
Copilul meu afectat este încă foarte tânăr – de unde știu dacă aceasta este ceea ce vrea? 
Uneori poate fi dificil să vă decideți în numele copilului dvs. Rețineți că toate informațiile pot fi șterse din Registru 
oricând de dvs. sau de copilul dvs. Copilul dvs. nu trebuie să aștepte până când împlinește vârsta de 16 ani și puteți 
discuta despre Registru la o vârstă mai fragedă. 
 
Trebuie să particip? 
Nu. Dacă nu returnați fișa atașată, atunci medicul dvs. din spital va presupune că nu doriți ca informațiile să fie 
stocate și partajate în Registru. Gestionarea stării dvs./a copilului dvs. nu va fi afectată de decizia dvs.   
 
Dacă particip, ce se va întâmpla atunci când datele sunt incluse în Registru? 
Utilizatorii Registrului nu vor putea să vă contacteze, deoarece numele, adresa și numărul spitalului nu vor fi 
înregistrate. Doar medicul dvs. va putea să asocieze datele din Registru cu fișele medicale. Nimeni altcineva nu va 
putea să identifice persoanele din Registru, nici măcar persoanele care au configurat Registrul. Medicul dvs. va 
introduce date foarte scurte, iar detaliile acestor date sunt prezente pe site-ul web EuRRECa. Rețineți că puteți să vă 
adresați medicului dvs. pentru a vă arăta ce fel de informații sunt stocate. Dacă alegeți să fiți inclus în Registru, 
puteți să vizualizați propriile informații în timp ce acestea sunt introduse în Registru. În plus, Registrul vă va oferi și 
opțiunea de a vă înscrie propriile experiențe de îngrijire a sănătății. Pentru aceasta, va trebui să furnizați o adresă de 
e-mail. Deoarece Registrul este conceput pentru a analiza rezultatul pe termen lung, datele vor fi stocate pe o 
perioadă nedeterminată.  
 
Ce se va întâmpla cu informațiile colectate în Registru? 

• Datele colectate în Registru ar putea fi utilizate pentru a efectua cercetări sau pentru a dezvolta noi studii de 
cercetare 

• Rezultatele studiilor vor fi publicate în reviste medicale, astfel încât și alți profesioniști și pacienți din întreaga 
lume să poată beneficia. 

• Datele vor permite specialiștilor din întreaga lume să contacteze alți specialiști care se ocupă de persoanele cu 
afecțiuni similare 

• De asemenea, vă vom recomanda dvs. și medicului dvs. studii și registre existente legate de afecțiunea dvs. 
sau a copilului dvs. 

 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Va fi păstrat caracterul confidențial al informațiilor? 
Participarea dvs. și/sau a copilului dvs. va fi strict confidențială și toate informațiile vor fi gestionate prin sisteme 
electronice foarte sigure. Deoarece Registrul implică colectarea de informații din mai multe centre, sistemul va fi 
protejat prin parolă și vor avea acces numai cei care sunt direct implicați în Registru. Vă rugăm să rețineți că 
Registrul nu colectează nicio informație despre nume, adrese și numerele spitalului local.  

 
Care sunt posibilele dezavantaje și riscuri în ceea ce privește Registrul? 
Nu există dezavantaje identificabile în a fi inclus în Registru. După cum s-a menționat anterior, acceptarea de a fi 
inclus în Registru nu vă angajează să participați la niciun studiu.  
 
Care sunt posibilele avantaje în ceea ce privește Registrul? 
Registrul este conceput pentru a ajuta oamenii de știință și medicii să-și îmbunătățească înțelegerea afecțiunilor rare 
și să ofere cele mai bune îngrijiri copiilor și adulților afectați. Registrul va colecta, de asemenea, informații direct de 
la dvs. și acest lucru va îmbunătăți înțelegerea medicilor dvs. cu privire la modul în care boala vă afectează. Este 
posibil ca, pe baza informațiilor pe care le furnizați, medicul să dorească să discutați mai în detaliu despre afecțiunea 
dvs.  
 
Pot accesa propria mea fișă? 
Da.  Puteți să vă asigurați accesul prin intermediul medicului local care a introdus datele și puteți vizualiza direct 
informațiile din Registru. Dacă doriți să modificați oricare dintre aceste informații sau doriți să aflați mai multe, vă 
rugăm să vă adresați medicului dvs. local.  Dacă doriți să vizualizați informațiile direct în Registru, va trebui să ne 
furnizați adresa dvs. de e-mail. 
 
Dacă mă răzgândesc, doresc să depun o plângere sau să ofer feedback, cui trebuie să mă adresez? 
Dacă doriți să vă ștergeți detalii din Registru, puteți contacta direct clinicianul dvs. local sau echipa EuRRECa, 
utilizând adresa de la sfârșitul acestei fișe de informații.  Dacă sunteți nemulțumit de orice aspect al modului în care 
ați fost abordat sau tratat, puteți, de asemenea, să depuneți o plângere în funcție de procedura locală de reclamații 
privind serviciile de sănătate. Medicul dvs. din spital sau medicul de familie trebuie să vă informeze cu privire la 
acest lucru. În plus, puteți să contactați direct echipa EuRRECa, utilizând adresa de la sfârșitul acestei fișe de 
informații. Echipa EuRRECa este foarte dornică să primească vești de la dvs., așa că vă rugăm să nu ezitați în a-i 
contacta cu eventualele observații. 
 
Cine a revizuit activitatea EuRRECa și Registrul de boli endocrine rare? 
La început, Registrul a fost revizuit de Serviciului Național de Etică a Cercetării (National Research Ethics Service) 
din Regatul Unit și de Consiliul de conducere al proiectului din cadrul EuRRECa. Proiectul EuRRECa a fost aprobat 
de către Societatea Europeană de Endocrinologie Pediatrică, Societatea Europeană de Endocrinologie și UE. Pe 
lângă Consiliul de conducere al proiectului EuRRECA, proiectul are un consiliu consultativ internațional care îi 
supraveghează activitățile. Proiectul este strâns legat de Endo-ERN, care este finanțat și de UE. Reprezentanți ai 
mai multor grupuri de pacienți sunt prezenți în poziții cheie în cadrul EuRRECa și Endo-ERN. 
 
Cine finanțează EuRRECa? 
Proiectul „777215/EuRRECa” a primit finanțare prin Programul de Sănătate al Uniunii Europene (2014-2020). Este 
susținut și de Societatea Europeană de Endocrinologie Pediatrică și de Societatea Europeană de Endocrinologie. 
 
Ce trebuie să fac? 
Pur și simplu discutați cu medicul dvs. pentru a decide dacă circumstanțele dvs. sunt potrivite pentru a introduce 
informații în Registru și completați formularul atașat. Vă puteți răzgândi mai târziu și puteți solicita medicului dvs. din 
spital să șteargă informațiile din Registru.  
 
Pentru informații suplimentare, puteți contacta:- 
 

- Contactați medicul specialist endocrinolog al spitalului local 
- Vizitați site-ul web EuRRECa (eurreca.net) și abonați-vă pentru a primi noutăți. 
- Contactați echipa EuRRECa – info@eurreca.net  

        Departamentul pentru afecțiuni rare, Glasgow, Universitatea din Glasgow  
                Regatul Unit, Tel: +44 141 451 5843 
 


