
 

 

 

 Zgłaszanie rzadkich chorób przez internet (e-REC) 
 
Czym są projekty Endo-ERN i EuRRECa 
Endo-ERN to skrót oznaczający europejskie sieci referencyjne (European Reference Network - ERN) dotyczące 
rzadkich chorób układu dokrewnego (www.endo-ern.eu). Sieci te reprezentują grupę szpitali, zatwierdzonych 
przez UE, zapewniających opiekę zdrowotną w zakresie wymienionych na ich stronie internetowej rzadkich 
chorób układu dokrewnego. Głównym celem projektu Endo-ERN jest zmniejszenie rozbieżności pod kątem 
opieki nad pacjentami cierpiącymi na rzadkie choroby układu dokrewnego, poprzez udostępnianie wiedzy oraz 
ulepszanie jakości opieki zdrowotnej i badań.  Innym projektem finansowanym przez UE w celu służenia 
potrzebom projektu Endo-ERN jest Europejski Rejestr Rzadkich Chorób Układu Dokrewnego (EuRRECa). 
Obydwa projekty są również wspierane przez Europejskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej oraz 
Europejskie Towarzystwo Endokrynologiczne. 
 
Jak zgłasza się rzadkie choroby układu dokrewnego przez Internet (e-REC) 
Wiele systemów klinicznych i naukowych służących do zgłaszania rzadkich chorób działa przez Internet. Dzięki 
nim można zarejestrować aktywność oraz zrozumieć charakter występowania tych rzadkich chorób. 
Elektroniczny system regularnego zgłaszania chorób pozwoli sieciom takim, jak Endo-ERN lepiej zrozumieć to, 
ile spośród zarejestrowanych osób cierpi na rzadkie choroby układu dokrewnego. Pomoże to również lekarzom 
w zebraniu większej ilości informacji o tych rzadkich chorobach oraz opiece otrzymywanej przez osoby na nie 
cierpiące. Uczestnictwo w projekcie jest otwarte dla wszystkich ośrodków, w tym placówek nie będących 
członkami projektu 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 przypadków w projekcie e-REC  
Co miesiąc lekarze będą otrzymywać elektroniczną „kartę” zgłoszeniową, zawierającą zapytanie o to, czy w 
ciągu ostatniego miesiąca wystąpiły nowe przypadki chorób, które obejmuje projekt Endo-ERN (www.endo-
ern.eu). Po otrzymaniu karty, lekarz wybierze opcję odpowiadającą rodzajowi choroby oraz zaznaczy, ile 
zgłosiło się osób nią dotkniętych. Następnie lekarz odeśle kartę do Ośrodka ds. Rzadkich Chorób. Podczas 
zgłaszania przypadków, nie będą udzielane żadne informacje, dzięki którym Ośrodek 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 lokalnie przez lekarza 
zgłaszającego. W ten sposób będzie można dotrzeć do konkretnego przypadku. Dane ośrodków obecnie 
biorących udział w projekcie e-REC można znaleźć na stronie: eurreca.net/e-rec/. 
 
Zarządzanie informacjami 
Zgłoszone dane, których nie można połączyć z konkretnym pacjentem, będą przechowywane na bezpiecznym 
serwerze Uniwersytetu w Glasgow. 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.   
 
Rozpowszechnianie wyników badań 
Dane wygenerowane w wyniku tego projektu będą dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych, po 
zatwierdzeniu ich przez Komisję ds. dostępu do informacji projektu EuRRECa. 
 
Wsparcie finansowe 
EuRRECa jest projektem współfinansowanym ze środków Programu Zdrowia Publicznego Unii Europejskiej 
(2014-2020).  
Projekt Endo-ERN jest europejską siecią referencyjną współfinansowaną przez Komisję Europejską. 
 
W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić strony: 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  
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