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Az EuRRECa Központi Endokrinológiai Nyilvántartás 
(Tájékoztató felnőttek számára) 

Mi az EuRRECa? 
Az EuRRECa mozaikszó az European Registries for Rare Endocrine Conditions (Ritka Endokrinológiai Betegségek 
Európai Nyilvántartása) kifejezés rövidítése. Egy olyan projekt, amelynek segítségével a páciensek, egészségügyi 
szakemberek és kutatók részt vehetnek azon ritka endokrinológiai betegségek nyilvántartásba vételében, amelyekre 
kiterjed az Endo‐ERN – a ritka endokrinológiai betegségek európai referenciahálózata. Ha szeretne többet megtudni az 
Endo-ERN hálózatról, látogasson el a webhelyükre: endo-ern.eu. 
 
Mit takar a nyilvántartás kifejezés? 
A nyilvántartások az orvosi adatbázisokhoz hasonlóak, és számos orvosi feljegyzést tartalmaznak. Az orvosok és tudósok 
napjainkban nagyon gyakran nyilvántartásokat használnak a ritka betegségekkel kapcsolatos kutatás elvégzéséhez. 
Azáltal, hogy tudást és tapasztalatokat gyűjtenek össze, a nyilvántartások fejleszteni tudják a betegségekkel kapcsolatos 
ismereteinket, és hozzájárulnak az érintett felek kezelésének javításához. 
 
Mi az EuRRECa Központi Endokrinológiai Nyilvántartás célja? 
Az EuRRECa Központi Endokrinológiai Nyilvántartás nagyon kis mennyiségű alapvető adatot gyűjt össze egy 
nyilvántartásban. Az összegyűjtött adatokat rutinszerűen fogja begyűjteni az Ön orvosa a klinikai kezelése részeként. 
Megkérheti a kórházi orvosát, hogy mutassa meg, milyen típusú adatokat tárolunk, valamint a következő webhelyen is 
további információkra tehet szert: eurreca.net. 
 
Miért kerestek fel engem? 
Az Ön vagy gyermeke ellátását biztosító kórházi orvos, akinek a neve a jelen tájékoztató végén szerepel, a Központi 
Endokrinológiai Nyilvántartás jóváhagyott felhasználója, és ő biztosította ezt a tájékoztatást az Ön számára. A 
Nyilvántartás minden olyan gyermek vagy felnőtt számára nyitott, aki az Endo-ERN hálózatba tartozó endokrinológiai 
betegségben szenved. Egy másik tájékoztató is rendelkezésre áll, amely megfelelőbb lehet a fiatal páciensek számára, és 
megkérheti az orvosát, hogy azt is tegye elérhetővé az Ön számára. Amikor a fiatal személy eléri a 16 éves életkort, ismét 
meg fogjuk keresni, hogy ellenőrizzük, továbbra is szeretne-e részt venni a Nyilvántartásban. 
 
A betegség által érintett gyermekem még nagyon fiatal – honnan tudhatom, hogy ezt szeretné-e majd tenni? 
Bizonyos esetekben nehéz lehet a gyermeke nevében döntést hozni. Kérjük, ne feledje, hogy az összes adatot bármikor 
eltávolíthatja a Nyilvántartásból akár Ön, akár a gyermeke. A gyermekének nem kell addig várnia, amíg el nem éri a 16 
éves életkort, és már ennél fiatalabb korban is párbeszéd folytatható vele a Nyilvántartásról. 
 
Kötelező számomra a részvétel? 
Nem. Amennyiben nem küldi vissza a csatolt lapot, akkor a kórházi orvosa tudni fogja, hogy Ön nem szeretné, ha az 
adatait a Nyilvántartásban tárolnák és megosztanák. A döntése nem fog hatást gyakorolni az Ön vagy gyermeke 
betegségének kezelésére.   
 
Ha részt veszek a folyamatban, mi fog történni, amikor az adataim a Nyilvántartás részévé válnak? 
A Nyilvántartást felhasználói nem fogják tudni felvenni Önnel a kapcsolatot, mert a név, a cím és a kórházi nyilvántartási 
szám nem képezi majd a nyilvántartás részét. Kizárólag az Ön kórházi orvosa lesz képes a Nyilvántartásban szereplő 
adatokat a kórházi feljegyzésekkel összekapcsolni. Senki más nem lesz képes a Nyilvántartásban szereplő személyek 
azonosítására, még a Nyilvántartást létrehozó személyek sem. A kórházi orvosa nagyon rövid adatokat fog bevinni a 
rendszerbe, és az adatok részletei az EuRRECa webhelyen olvashatók. Ne feledje: megkérheti a kórházi orvosát, hogy 
mutassa meg Önnek a tárolt adatok típusait. Ha úgy dönt, hogy részt vesz a Nyilvántartásban, akkor megtekintheti a saját 
magával kapcsolatos részletek Nyilvántartásba bevitt formáját. Emellett a Nyilvántartás azt a lehetőséget is biztosítja, hogy 
bevigye a saját egészségügyi ellátással kapcsolatos tapasztalatait. Ehhez meg kell adnia egy e-mail címet. Mivel a 
Nyilvántartás célja az, hogy a hosszú távú eredményekbe engedjen betekintést, az adatok tárolása határozatlan idejű.  
 
Mi fog történni a Nyilvántartás részeként begyűjtött adatokkal? 

• A Nyilvántartás részeként begyűjtött adatokat kutatás elvégzésére vagy új kutatási vizsgálatok kidolgozására 
használhatjuk fel. 

• A vizsgálatok eredményeit gyógyászati folyóiratokban fogjuk közzétenni, hogy a világ más tájain élő szakembereknek 
és pácienseknek is a hasznukra válhassanak. 

• Az adatok a világ minden táján lehetővé fogják tenni a szakértők számára, hogy felvehessék a kapcsolatot más, 
hasonló betegségekben szenvedő személyek kezelését biztosító szakértőkkel. 

• Az Ön és orvosa számára is tájékoztatást biztosítunk az olyan vizsgálatokkal és nyilvántartásokkal kapcsolatban, 
amelyek az Ön vagy gyermeke konkrét betegségével kapcsolatosak. 

 
 
 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Az adatokat bizalmasan fogják kezelni? 
Az Ön és/vagy gyermeke részvételét szigorúan bizalmasan fogjuk kezelni, és minden adatot nagyon biztonságos 
elektronikus rendszerek használatával fogjuk kezelni. Mivel a Nyilvántartás sok központból származó adatok kezelését 
foglalja magában, a rendszer jelszóvédelemmel lesz ellátva, és kizárólag a Nyilvántartással közvetlenül munkát végző 
személyek fognak hozzáféréssel rendelkezni. Kérjük, ne feledje, hogy a Nyilvántartás semmilyen adatot nem gyűjt be a 
nevekkel, címekkel és helyi kórházi nyilvántartási számokkal kapcsolatban.  

 
Mik a Nyilvántartás lehetséges hátrányai és kockázatai? 
A Nyilvántartásban való részvételnek tudtunkkal semmilyen hátránya nincsen. Ahogy azt már korábban is jeleztük, a 
nyilvántartásban való részvétellel kapcsolatos beleegyezés semmilyen vizsgálatban való részvételre nem kötelezi Önt.  
 
Mik a Nyilvántartás lehetséges előnyei? 
A Nyilvántartást úgy terveztük meg, hogy segítséget biztosítson a tudósok és orvosok számára a ritka betegségekkel 
kapcsolatos ismereteik fejlesztésében és abban, hogy a legjobb ápolást biztosítsák az érintett gyermekek és felnőttek 
számára. A Nyilvántartás emellett közvetlenül Öntől is adatokat gyűjt be, és ez javítani fogja az orvosa azzal kapcsolatos 
megértését, hogy milyen hatást gyakorol Önre a betegsége. Előfordulhat, hogy az Ön által biztosított adatok alapján az 
orvosa részletesebben is szeretné megvitatni a betegségét Önnel.  
 
Hozzáférhetek a saját nyilvántartási bejegyzésemhez? 
Igen.  A saját maga hozzáférését azzal a helyi orvossal intézheti el, aki bevitte az adatait a rendszerbe, és közvetlenül a 
Nyilvántartásban tekintheti meg az adatokat. Ha az adatok bármelyikét módosítani szeretné, vagy többet szeretne 
megtudni, forduljon az illetékes helyi orvoshoz.  Ha az adatokat közvetlenül a Nyilvántartásban szeretné megtekinteni, meg 
kell adnia nekünk az e-mail címét. 
 
Ha meggondolom magam, panaszt szeretnék tenni, vagy visszajelzést szeretnék biztosítani, kihez kell fordulnom? 
Ha szeretné eltávolítani az adatait a Nyilvántartásból, akkor a helyi klinikushoz vagy közvetlenül az EuRRECa csapatához 
fordulhat, a jelen tájékoztató lap végén található címen.  Ha bármivel elégedetlen volt a megkeresése vagy a kezelése 
során, akkor a helyi egészségügyi szolgáltatási panasztételi eljárással tehet panaszt. A kórházi orvosa vagy a körzeti 
orvosa tud tájékoztatást biztosítani ezzel kapcsolatban. Emellett közvetlenül az EuRRECa csapattal is felveheti a 
kapcsolatot a jelen tájékoztató lap végén található címen. Az EuRRECa csapat nagyon szívesen segít Önnek, ezért bátran 
forduljon hozzájuk bármilyen ügyben. 
 
Ki vizsgálta felül az EuRRECa és a Központi Endokrinológiai Nyilvántartás tevékenységét? 
A megalakulásakor a Nyilvántartást az Egyesült Királyság National Research Ethics Service (Nemzeti Kutatási Etikai 
Szolgálat) szervezete, valamint az EuRRECa projekt Projektvezetői Tanácsa vizsgálta felül. Az EuRRECa projekt 
rendelkezik az European Society for Paediatric Endocrinology (Gyermekgyógyászati Endokrinológia Európai Társasága), a 
European Society of Endocrinology (Európai Endokrinológiai Társaság), valamint az EU jóváhagyásával. Az EuRRECA 
project Projektvezetői Tanácsa mellett a projekt egy nemzetközi tanácsadó testülettel is rendelkezik, amely felügyeli a 
tevékenységeit. A projekt szoros kapcsolatban áll az Endo-ERN hálózattal, amelynek finanszírozását szintén az EU 
biztosítja. Az EuRRECa és az Endo-ERN esetében számos pácienscsoport képviselői dolgoznak kulcsfontosságú 
pozíciókban. 
 
Ki biztosítja az EuRRECa finanszírozását? 
A „777215 / EuRRECa” elnevezésű projekt az Európai Unió Egészségügyi Programjától (2014-2020) kapja a 
finanszírozását. Emellett a European Society for Paediatric Endocrinology (Gyermekgyógyászati Endokrinológia Európai 
Társasága) és a European Society of Endocrinology (Európai Endokrinológiai Társaság) is támogatja. 
 
Mit kell tennem? 
Egyszerűen beszéljen az orvosával, hogy eldönthesse, hogy megfelel-e Önnek, ha az adatait a Nyilvántartásba foglalják, 
és töltse ki a csatolt űrlapot. A későbbiekben bármikor meggondolhatja magát, és megkérheti a kórházi orvosát, hogy 
távolítsa el az adatait a Nyilvántartásból.  
 
További információkért forduljon a következőkhöz:- 
 

- Keresse fel a kórházában dolgozó endokrinológiai szakértőt 
- Látogasson el az EuRRECa webhelyére (eurreca.net), és iratkozzon fel a jövőbeli hírekkel kapcsolatos 

tájékoztatásra. 
- Vegye fel a kapcsolatot EuRRECa csapatával – info@eurreca.net  

        Office for Rare Conditions, Glasgow, University of Glasgow  
                United Kingdom, Tel:. +44 141 451 5843 
 


