
 

 

 

 Zgłaszanie rzadkich chorób przez Internet (e-REC) 
 

Podstawowe informacje 
Wiele systemów klinicznych i naukowych służących do zgłaszania rzadkich chorób działa przez Internet. Dzięki 
temu można zarejestrować aktywność, zrozumieć częstotliwość i powszechność występowania choroby, jak i 
jej przebieg. System zgłaszania rzadkich chorób przez Internet, do którego dane wpisywane są regularnie, nie 
tylko pomaga w prowadzeniu badań, ale również pozwala sieciom takim, jak Endo-ERN w zrealizowaniu swojej 
misji obiektywnego odzwierciedlania chorób, usług medycznych i innej związanej z nimi działalności. Projekt e-
REC jest częścią Europejskich Rejestrów Rzadkich Chorób Układu Dokrewnego (eurreca.net), wspieranych 
przez UE, Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej oraz Europejskie Towarzystwo 
Endokrynologiczne, otwartych dla wszystkich ośrodków endokrynologicznych spoza Endo-ERN. 
 
Kim jesteśmy 
Projekt e-Rec jest częścią projektu EuRRECa, koordynowaną przez Profesora Faisala Ahmeda w Ośrodku ds. 
Rzadkich Chorób przy Uniwersytecie w Glasgow. Projekt Endo-ERN jest koordynowany przez Professora 
Alberto Pereirę w Leiden oraz Professora Olafa Hiorta w Lubece. Dane osób wchodzących w skład Rady 
Zarządzającej Projektem EuRRECa dostępne są na stronie: eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Proces zgłaszania chorób  
Co miesiąc będziesz otrzymywać elektroniczną „kartę” zgłoszeniową, zawierającą zapytanie o to, czy w ciągu 
ostatniego miesiąca wystąpiły nowe przypadki chorób, które obejmuje projekt Endo-ERN i dla których stanowisz 
ośrodek referencyjny. W porównaniu z innymi kartami zgłoszeniowymi, wypełnienie tego formularza nie 
powinno zająć dłużej niż dwie minuty. Biorąc pod uwagę warunki zawarte w projekcie Endo-ERN zaleca się, 
aby w każdym ośrodku było albo kilku lekarzy nominowanych specjalnie do zgłaszania konkretnych chorób lub 
jeden lekarz nominowany do odbioru karty zgłoszeniowej, który będzie wysyłać zgłoszenia w imieniu wszystkich 
lekarzy w danym ośrodku. Podczas zgłaszania przypadków, nie będą udzielane żadne informacje, dzięki którym 
Ośrodek ds. Rzadkich Chorób w Glasgow mógłby w całości lub częściowo zidentyfikować dane pacjenta. 
Jednakże, Ośrodek ten prześle lekarzowi zgłaszającemu unikalny numer identyfikacyjny dla każdego 
zgłoszenia. Będzie on przechowywany w lokalnym ośrodku, z którego lekarz wysłał zgłoszenie i w ten sposób 
będzie można dotrzeć do konkretnego przypadku. W późniejszym terminie zostanie przeprowadzony program 
mapowania istniejących przypadków chorób. Zaleca się, aby podczas zgłaszania zostały uwzględnione 
podejrzenia nowych przypadków choroby. Połączenie ich z unikalnym numerem identyfikacyjnym pozwoli na 
zweryfikowanie pewności diagnostycznej w późniejszym stadium. 
 
Zarządzanie informacjami 
Zgłoszenia internetowe w projekcie Endo-ERN będą wysyłane przy użyciu zatwierdzonego systemu RedCap. 
Zgłoszone dane, których nie można połączyć z konkretnym pacjentem, będą przechowywane na bezpiecznym 
serwerze Uniwersytetu w Glasgow.  W obrębie Wielkiej Brytanii tego typu działalność nie wymaga pisemnej 
zgody pacjenta. Projekt ten jest zgodny z ustawą UE „RODO” oraz został zatwierdzony przez władze 
zarządzające informacjami przy Radzie Ochrony Zdrowia NHS Greater Glasgow & Clyde oraz Krajowy Ośrodek 
ds. Etyki w Badaniach w Wielkiej Brytanii.  Jednak mamy obowiązek zaznaczyć, że można się co do tego 
upewnić, kontaktując się z lokalnymi władzami zarządzającymi informacjami lub komisją ds. etyki.  
 
Rozpowszechnianie działalności i wyników badań 
Projekt e-REC zostanie opublikowany w celu pełnego przedstawienia rezultatów wszystkim osobom 
zainteresowanym, w tym pacjentom. Niniejsza ulotka informacyjna oraz ulotka informacyjna dla pacjentów będą 
dostępne w kilku językach. Dane wygenerowane w wyniku tego projektu będą dostępne dla wszystkich osób 
zainteresowanych, po zatwierdzeniu ich przez Komisję ds. dostępu do informacji projektu EuRRECa. 
 
Formularz zgłoszeniowy 
Aby wziąć udział w projekcie e-REC, prosimy odwiedzić następującą stronę oraz samodzielnie wypełnić i/lub 
przesłać link do formularza innym osobom w obrębie ośrodka, a następnie wysłać formularz. Wypełnienie 
formularza sprawi, że projekt e-REC zostanie skierowany jedynie do osób, które chcą w nim wziąć udział. 
 

Prosimy wejść na e-REC Sign Up Form 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

