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EuRRECa pagrindinis endokrininis registras 
(Informacija suaugusiesiems) 

Kas yra EuRRECa? 
EuRRECa reiškia „Europos retų endokrininių būklių registras“ (angl. European Registries for Rare Endocrine 
Conditions). Tai projektas, kuriuo padedama pacientams, sveikatos priežiūros specialistams ir tyrėjams dalyvauti 
retų endokrininių būklių, aprėpiamų retų endokrininių būklių Europos šaltinių tinklo (angl. Endo‐ERN, European 
Reference Network – ERN) registruose. Norėdami sužinoti daugiau apie Endo-ERN, apsilankykite jų interneto 
svetainėje endo-ern.eu. 
 
Kas yra Registras? 
Registras yra panašus į medicininę duomenų bazę, kurioje saugoma aibė ligos istorijų. Šiomis dienomis gydytojai ir 
mokslininkai labai dažnai naudoja registrus vykdydami retų būklių tyrimus. Sutelkiantys žinias ir patirtį registrai gali 
pagilinti mūsų supratimą apie šias būkles ir pagerinti tokių būklių pacientų priežiūrą. 
 
Kokia EuRRECa pagrindinio endokrininio registro paskirtis? 
EuRRECa pagrindiniame endokrininiame registre bus renkamas labai nedidelis kiekis esminės informacijos. 

Informaciją, kuri bus renkama, reguliariai renka jūsų gydytojas – tai klinikinės priežiūros dalis. Galite paprašyti savo 

ligoninės gydytojo parodyti, kokios rūšies informacija saugoma, taip pat galite daugiau sužinoti iš eurreca.net. 

 
Kodėl aš buvau pasirinktas? 
Šio lapelio gale nurodytas ligoninės gydytojas, gydantis jus arba jūsų vaiką, yra patvirtintas Pagrindinio endokrininio 
registro naudotojas, ir pateikė šią informaciją jums. Registras yra atviras visiems vaikams ir suaugusiesiems, kurių 
endokrininė būklė įtraukta į Endo-ERN. Yra dar vienas informacinis lapelis, kuris gali būti tinkamas jaunesniems 
asmenims, ir jei norite perskaityti ir jį, galite paprašyti parodyti savo gydytojo. Kai jauniesiems asmenims sukaks 
16 metų, mes susisieksime su jais dar kartą, kad patikrintume, ar jie pageidauja likti Registre. 
 
Mano paveiktas vaikas dar labai mažas – kaip galėčiau žinoti, ar mano vaikas to norės? 
Kartais gali būti sudėtinga nuspręsti už savo vaiką. Atsiminkite, kad jūs arba jūsų vaikas bet kuriuo metu gali pašalinti 
visą informaciją iš Registro. Jūsų vaikui nebūtina laukti, kol jam sukaks 16 metų, ir Registrą galite aptarti su juo 
ankstesniame amžiuje. 
 
Ar aš privalau dalyvauti? 
Ne. Jei negrąžinsite pridedamo lapo, tuomet jūsų ligoninės gydytojas laikys, kad nenorite, jog jūsų informacija būtų 
saugoma ir bendrai naudojama Registre. Jūsų arba jūsų vaiko būklės gydymui jūsų sprendimas įtakos neturės.   
 
Jei aš dalyvausiu, kas nutiks, kai duomenys bus įtraukti į Registrą? 
Registro naudotojai negalės susisiekti su jumis, nes vardas ir pavardė, adresas ir ligoninės numeris nebus įrašyti. 
Susieti Registro duomenis su ligoninės įrašais galės tik jūsų ligoninės gydytojas. Niekas kitas negalės identifikuoti į 
Registrą įrašytų žmonių, netgi Registrą sukūrę žmonės. Jūsų ligoninės gydytojas įves labai glaustus duomenis, ir šių 
duomenų informacija bus pateikta EuRRECa interneto svetainėje. Atsiminkite, galite paprašyti savo ligoninės 
gydytojo parodyti, kokios rūšies informacija saugoma. Jei pasirinksite būti įtraukti į Registrą, galėsite peržiūrėti savus 
duomenis, kokie yra į Registrą įvesti. Papildomai Registre bus suteikta galimybė patiems įvesti jums suteiktos 
sveikatos priežiūros patirtį. Šiuo tikslu turėsite pateikti el. pašto adresą. Kadangi Registras suprojektuotas apžvelgti 
ilgalaikius rezultatus, duomenys bus saugomi neribotą laiką.  
 
Kas nutiks su Registre surinkta informacija? 

• Registre surinkti duomenys gali būti naudojami atlikti tyrimus arba naujiems moksliniams tyrimams rengti. 

• Tyrimų rezultatai bus paskelbti medicininiuose žurnaluose, kad jais galėtų pasinaudoti ir kiti specialistai bei 
pacientai iš viso pasaulio. 

• Šie duomenys leis viso pasaulio specialistams susisiekti su kitais specialistais, gydančiais panašių būklių 
žmones. 

• Mes taip pat informuosime jus ir jūsų gydytoją apie tyrimus ir registrus, kuriuose gali būti nagrinėjama konkreti 
jūsų arba jūsų vaiko būklė. 

 
Ar informacija bus laikoma konfidencialiai? 
Jūsų ir (arba) jūsų vaiko dalyvavimas bus laikomas griežtai konfidencialiu, ir visa informacija bus tvarkoma 
naudojantis labai saugiomis elektroninėmis sistemomis. Kadangi Registre kaupiama informacija iš daugelio centrų, 
sistema bus apsaugota slaptažodžiu, ir prieigą turės tik tie, kas tiesiogiai dalyvauja Registro veikloje. Atsiminkite, 
Registre nėra renkama jokia informacija apie vardus ir pavardes, adresus ir vietinių ligoninių numerius.  

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Kokie yra galimai Registro keliami trūkumai ir pavojai? 
Registras neturi kokių nors trūkumų, kuriuos galėtume įžvelgti. Kaip jau buvo nurodyta, sutikimas būti įtrauktam į 
registrą neįpareigoja jūsų dalyvauti kokiuose nors tyrimuose.  
 
Kokia yra galima Registro teikiama nauda? 
Registras yra suprojektuotas padėti mokslininkams ir gydytojams geriau suprasti retas būkles ir užtikrinti geriausią 
gydymą jas patiriantiems vaikams ir suaugusiesiems. Registre taip pat bus renkama informacija tiesiogiai iš jūsų 
pačių, ir tai leis jūsų gydytojams geriau suprasti, kaip ta būklė veikia jus. Gali būti, kad, remdamasis jūsų pateikta 
informacija, gydytojas norės aptarti jūsų būklę su jumis išsamiau.  
 
Ar aš galėsiu prieiti prie savo įrašo? 
Taip.  Galite gauti prieigą iš vietinio gydytojo, kuris įvedė duomenis, ir galėsite tiesiogiai peržiūrėti informaciją 
Registre. Jei pageidautumėte pakeisti ką nors iš šios informacijos, arba norėtumėte sužinoti daugiau, paklauskite 
savo vietinio gydytojo.  Jei norėsite peržiūrėti informaciją tiesiogiai Registre, jums reikės pateikti mums savo el. pašto 
adresą. 
 
Jei aš apsigalvočiau, norėčiau pateikti skundą ar atsiliepimą, į ką turėčiau kreiptis? 
Jei pageidautumėte pašalinti savo duomenis iš Registro, galite kreiptis į savo vietinį klinikos gydytoją arba tiesiogiai į 
EuRRECa grupę šio informacinio lapo gale pateiktu adresu.  Jei esate nepatenkinti dėl kokio nors aspekto ar būdo, 
kuriuo esate traktuojami ar gydomi, taip pat galite skųstis naudodamiesi vietinės sveikatos priežiūros tarnybos 
skundų procedūra. Dėl to patarti galės jūsų ligoninės gydytojas arba šeimos gydytojas. Be to galite tiesiogiai kreiptis į 
EuRRECa grupę šio informacinio lapo gale pateiktu adresu. EuRRECa grupė su malonumu išklausys jus, tad 
nesikuklindami kreipkitės į ją su bet kokiomis pastabomis. 
 
Kas peržiūrėjo EuRRECa ir Pagrindinio endokrininio registro veiklą? 
Nuo pat įkūrimo Registrą prižiūri JK Nacionalinė mokslinių tyrimų etikos tarnyba ir EuRRECa projekto administracinė 
taryba. EuRRECa projektą patvirtino Europos pediatrinės endokrinologijos draugija ir Europos endokrinologų 
draugija bei ES. Be EuRRECA projekto administracinės tarybos projektas turi tarptautinę konsultacinę tarybą, kuri 
prižiūri jo veiklą. Šis projektas glaudžiai susijęs su Endo-ERN, kurį taip pat finansuoja ES. Keleto pacientų grupių 
atstovai užima svarbias pareigas EuRRECa ir Endo-ERN. 
 
Kas finansuoja EuRRECa? 
Projektui „777215 / EuRRECa“ skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos sveikatos programos (2014-2020). Jį taip 
pat remia Europos pediatrinės endokrinologijos draugija ir Europos endokrinologų draugija. 
 
Ką aš turiu daryti? 
Paprasčiausiai pasikalbėkite su savo gydytoju, kad nuspręstumėte, ar jūsų aplinkybės tinkamos įtraukti informaciją į 
Registrą, ir užpildykite pridedamą formą. Jūs visuomet galėsite apsigalvoti ir paprašyti savo ligoninės gydytojo 
pašalinti šią informaciją iš Registro.  
 
Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis: 
 

- kreipkitės į vietinį endokrinologijos specialistą savo ligoninėje; 
- apsilankykite EuRRECa interneto svetainėje (eurreca.net) ir užsisakykite gauti tolesnes naujienas; 
- susisiekite su EuRRECa grupe – info@eurreca.net.  

        Retų būklių biuras, Glazgas, Glazgo universitetas  
                Jungtinė Karalystė, tel.: +44 141 451 5843 
 


