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Główny Rejestr Chorób Układu Dokrewnego (projekt EuRRECa) 
(Informacje dla dorosłych) 

Czym jest EuRRECa? 
EuRRECa to skrót od European Registries for Rare Endocrine Conditions (Europejskie Rejestry Rzadkich Chorób Układu 
Dokrewnego) Projekt ten pomaga pacjentom, pracownikom służby zdrowia i badaczom brać udział w rejestrach rzadkich 
chorób układu dokrewnego, objętych Endo-ERN - europejskimi sieciami referencyjnymi (European Reference Network - 
ERN) dotyczącymi rzadkich chorób układu dokrewnego. Aby uzyskać więcej informacji o Endo-ERN, prosimy odwiedzić 
stronę: endo-ern.eu. 
 
Co to jest rejestr? 
Rejestr podobny jest do bazy danych medycznych, zawierającej szeroko pojętą dokumentację medyczną. Obecnie lekarze 
i naukowcy bardzo często używają rejestrów w celu przeprowadzania badań na temat rzadkich chorób. Poprzez 
gromadzenie wiedzy i doświadczeń rejestry mogą poszerzyć nasze zrozumienie tych chorób i poprawić jakość opieki 
zdrowotnej dla osób nimi dotkniętych. 
 
Jaki jest cel Głównego Rejestru Chorób Układu Dokrewnego (projektu EuRRECa)? 
Główny Rejestr Chorób Układu Dokrewnego (projekt EuRRECa) ma na celu zebranie niewielkiej ilości informacji w swoim 
rejestrze. Zebrane informacje są rutynowo spisywane przez lekarza jako część Twojej opieki klinicznej. Można zapytać 
swojego lekarza szpitalnego o rodzaj zgromadzonych informacji lub dowiedzieć się więcej na ten temat na stronie: 
eurreca.net. 
 
Dlaczego skontaktowano się ze mną? 
Szpitalny lekarz opiekujący się Tobą lub Twoim dzieckiem, który dostarczył Ci te informacje, a jego nazwisko jest podane 
na końcu niniejszej ulotki, jest zatwierdzonym użytkownikiem Głównego Rejestru Chorób Układu Dokrewnego (projekt 
EuRRECa) Rejestr jest otwarty dla wszystkich dzieci i dorosłych cierpiących na choroby układy dokrewnego wymienione w 
Endo-ERN. Istnieje również inna ulotka informacyjna, która może być bardziej odpowiednia dla młodszych pacjentów. Jeśli 
chcesz się z nią zapoznać, poproś o nią lekarza. Kiedy młoda osoba skończy 16 lat, skontaktujemy się z nią ponownie, 
aby zapytać, czy chce nadal pozostać w Rejestrze. 
 
Moje dotknięte tego typu chorobą dziecko jest jeszcze bardzo małe - skąd mogę wiedzieć, czy by sobie tego 
życzyło? 
Niekiedy podjęcie decyzji w imieniu dziecka może być trudne. Należy pamiętać, że wszelkie informacje mogą być w każdej 
chwili usunięte z Rejestru przez Ciebie lub Twoje dziecko. Dziecko nie musi czekać do ukończenia 16 lat, możesz już 
wcześniej z nim omówić kwestię Rejestru. 
 
Czy muszę brać w tym udział? 
Nie. Jeżeli nie odeślesz załączonego arkusza, Twój lekarz szpitalny przyjmie założenie, że nie chcesz, aby Twoje 
informacje zostały wpisane i udostępnione w Rejestrze. Twoja decyzja nie będzie mieć wpływu na sposób leczenia 
choroby Twojej lub Twojego dziecka.   
 
Jeśli wezmę udział, co się stanie po umieszczeniu moich danych w Rejestrze? 
Użytkownicy Rejestru nie będą mogli się z Tobą skontaktować, ponieważ imię i nazwisko, adres oraz numer referencji 
szpitalnej nie zostaną w nim zapisane. Jedynie Twój lekarz szpitalny będzie mógł skojarzyć dane z Rejestru z 
dokumentacją szpitalną. Nikt inny nie będzie mógł zidentyfikować osób, których dane są w Rejestrze, nawet te osoby, 
które wpisały je do rejestru. Twój lekarz szpitalny zarejestruje jedynie niezbędne dane. O rodzaju tych danych można 
dowiedzieć się na stronie internetowej projektu EuRRECa. Pamiętaj, że możesz poprosić swojego lekarza szpitalnego o 
pokazanie Ci informacji, które zostaną zarejestrowane. Jeżeli zgodzisz się na umieszczenie Twoich danych w Rejestrze, 
będziesz mieć do nich dostęp po ich zarejestrowaniu. Dodatkowo, będziesz mieć opcję opisania w Rejestrze swoich 
własnych doświadczeń na temat opieki zdrowotnej. W tym celu należy podać swój adres e-mail. Ponieważ celem Rejestru 
jest spojrzenie na rezultaty długoterminowe, zgromadzone dane zostaną w systemie na czas nieokreślony.  
 
Co się dzieje z informacjami zebranymi w Rejestrze? 

• Dane zawarte w rejestrze mogą zostać użyte w celu przeprowadzenia badań lub opracowania nowych metod 
badawczych. 

• Rezultaty badań będą publikowane w czasopismach medycznych, aby mogli z nich skorzystać inni pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci na całym świecie. 

• Dane pomogą specjalistom z całego świata w kontakcie z innymi specjalistami, którzy opiekują się pacjentami 
cierpiącymi na podobne choroby. 

• Wskażemy również Tobie i Twojemu lekarzowi na ewentualne istniejące badania oraz rejestry dotyczące choroby 
Twojej lub Twojego dziecka. 

 
Czy będzie zachowana poufność zgromadzonych informacji? 

https://endo-ern.eu/
http://www.eurreca.net/
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Uczestnictwo Twoje i/lub Twojego dziecka zostanie utrzymane w ścisłej poufności, a wszelkie informacje będą 
przetwarzane z użyciem bardzo bezpiecznego systemu elektronicznego. Ponieważ informacje w Rejestrze pochodzą z 
wielu ośrodków, system zostanie zabezpieczony hasłem i jedynie osoby bezpośrednio związane z Rejestrem będą miały 
do nich dostęp. Przypominamy, że w Rejestrze nie znajdują się jakiekolwiek informacje dotyczące imion, nazwisk, adresów 
i numerów referencyjnych lokalnych szpitali.  

 
Jakie niedogodności i czynniki ryzyka mogą wiązać się z wpisem do Rejestru? 
Nie są nam znane żadne niedogodności związane z wpisem do Rejestru. Jak już powiedziano, zgoda na wpis do rejestru 
nie oznacza konieczności wzięcia udziału w żadnych badaniach.  
 
Jakie korzyści mogą płynąć z wpisu do Rejestru? 
Rejestr powstał, aby pomóc naukowcom i lekarzom w lepszym zrozumieniu rzadkich chorób oraz zapewnienia chorym 
dzieciom i dorosłym jak najlepszej opieki. Poza tym, Rejestr gromadzi informacje bezpośrednio od pacjenta, co pomoże 
lekarzom w lepszym zrozumieniu tego, w jaki sposób choroba wpływa na pacjentów. Możliwe jest, że po przeczytaniu 
przedstawionych przez Ciebie informacji, lekarz zechce dokładniej omówić z Tobą kwestię Twojej choroby.  
 
Czy będę mieć dostęp do swoich danych? 
Tak. Możesz otrzymać dostęp poprzez swojego miejscowego lekarza, który wprowadził dane. Będziesz wtedy mógł 
bezpośrednio przyglądnąć się informacjom w Rejestrze. Gdybyś chciał zmienić jakiekolwiek z wprowadzonych informacji 
lub dowiedzieć się czegoś więcej, prosimy o kontakt ze swoim miejscowym lekarzem. Jeżeli chcesz mieć bezpośredni 
dostęp do Rejestru, należy podać nam swój adres e-mail.  
 
Do kogo zwrócić się, jeśli zmienię zdanie, w celu złożenia skargi lub podzielenia się uwagami? 
Jeżeli chcesz usunąć swoje dane z Rejestru, można skontaktować się ze swoim miejscowym lekarzem lub bezpośrednio z 
zespołem EuRRECa, pod adresem podanym na końcu tej ulotki informacyjnej. Jeżeli jesteś niezadowolony z 
jakiegokolwiek aspektu dotyczącego sposobu, w jaki Cię potraktowano, można również złożyć skargę wykorzystując 
procedurę składania skarg swojego lokalnego funduszu zdrowia. Twój lekarz szpitalny lub rodzinny może udzielić Ci 
porady w tym zakresie. Dodatkowo można skontaktować się bezpośrednio z zespołem EuRRECa, pod adresem podanym 
na końcu tej ulotki informacyjnej. Zespół EuRRECa bardzo chętnie wysłucha jakichkolwiek Twoich uwag. 
 
Kto kontroluje działania projektu EuRRECa i Głównego Rejestru Chorób Układu Dokrewnego? 
Na początku swojego powstawania, Rejestr został poddany kontroli Krajowego Ośrodka ds. Etyki w Badaniach w Wielkiej 
Brytanii (National Research Ethics Service) oraz Radę Zarządzającą Projektem EuRRECa. Projekt EuRRECa został 
zatwierdzony przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej, Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne 
oraz Unię Europejską. Poza Radą Zarządzającą Projektem EuRRECa, projekt posiada również międzynarodowy komitet 
doradczy, nadzorujący jej działalność. Projekt jest ściśle powiązany z projektem Endo-ERN, który również jest finansowany 
przez Unię Europejską. Reprezentanci kilku grup pacjentów zajmują kluczowe stanowiska w projektach EuRRECa i Endo-
ERN. 
 
Z jakich środków jest finansowany projekt EuRRECa? 
Projekt „777215 / EuRRECa” otrzymał fundusze z Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej (2014-2020). Jest 
także wspierany przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej oraz Europejskie Towarzystwo 
Endokrynologiczne. 
 
Co należy zrobić? 
Porozmawiaj z lekarzem, aby zdecydować, czy w Twojej sytuacji odpowiednie będzie wpisanie danych do Rejestru, a 
następnie uzupełnij załączony formularz. Zawsze będzie można zmienić zdanie i poprosić lekarza szpitalnego o usunięcie 
danych z Rejestru.  
 
W celu uzyskania dalszych informacji, można: 
 

- Skontaktować się ze specjalistą endokrynologiem w Twoim miejscowym szpitalu 
- Odwiedzić stronę internetową projektu EuRRECa (eurreca.net) i zapisać się do listy mailingowej. 
- Skontaktować się z zespołem projektu EuRRECa – info@eurreca.net  

 
Office for Rare Conditions (Ośrodek ds. Rzadkich Chorób),  
Glasgow, University of Glasgow  

                Wielka Brytania, tel.: +44 141 451 5843 
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