الموقع اإللكتروني للمرضى
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ERKNet

The European Rare Kidney Disease Reference Network

 

طبيبك:

إبحث عن
يتم إدراج أسامء الخرباء املتخصصني بكل مرض كلوي نادر إىل شبكة  ERKNetمع بيانات االتصال
بهم.
مركزك:
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جهات االتصال
مسوؤل دعم المرضى:

منسق الشبكة

Susana Carvajal Arjona, Uwe Korst

Prof. Franz Schaefer

مسوؤل إشراك المرضى:

Heidelberg University Hospital
Im Neuenheimer Feld 130.3
D-69120 Heidelberg

Vera Cornelius-Lambert

البريد اإللكترونيpatients@erknet.org :

الهاتف+49 (0)6221/56-34191 :
البريد اإللكترونيcontact@erknet.org :

يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني واالشتراك في النشرة اإلخبارية على الرابط التاليwww.erknet.org :
						
تابعنا على تويتر@EuRefNetwork :
				
مصادر الصور© stock.adobe.com/elenvd :

إبحث عن
يعرض املوقع اإللكرتوين للمرىض خريطة تفاعلية للبحث عن مركز خرباء شبكة  ERKNetيف بلدك.
مرضك :

إبحث عن
يوفر املوقع اإللكرتوين للمرىض بروشورات متعلقة بالعديد من أمراض الكىل النادرة (كتيبات ،مواقع
إلكرتونية ،مجتمعات معنية باملرىض) مبعظم اللغات األوروبية.
أبحث عن تجارب المرضى:
تقارير بخصوص تجارب املرىض الذين يعانون من أمراض كلوية نادرة إلرشاد مرىض اخرين خالل
الخطوات املختلفة للتشخيص وإدارة املرض.
إبحث عن جمعيات و روابط للمرضى:
يوفر املوقع اإللكرتوين للمرىض عناوين منظامت وروابط مختلفة معنية باملرىض يف بلدان مختلفة يك
يتسنى تحقيق التواصل فيام بينهم.
للبحث عن المزيد من المعلومات:
يرجى زيارة املوقع التايل https://patients.erknet.org :أو قم بإجراء
مسح ضويئ لكود االستجابة الرسيعة ()QR

أهداف السجل

السجل األوروبي ألمراض الكلى النادرة ( )ERKReg

المعلومات الديموغرافية

السجل األوروبي ألمراض الكلى النادرة
( )ERKRegهو أول وأكبر سجل على مستوى
أوروبا لجميع أمراض الكلى النادرة.
يعمل السجل األوروبي ألمراض الكلى النادرة
على جمع معلومات استشرافية من جميع المرضى
الذين يعانون من أمراض كلى نادرة بالشبكة والذين
يوافقون على تسجيل بياناتهم دون اإلشارة الى
الهوية.
يساعد السجل األطباء والباحثين وقطاع األدوية في
توفير المزيد من المعلومات بخصوص أمراض

يجمع السجل األوروبي األمراض الكلوية النادرة ( )ERKRegالبيانات من 24
دولة ،ويسمح بإمكانية تحليل وتصنيف أكثر من  300مرض األمراض الكلوية

االنادرة األكثر تكرارا في مناطق مختلفة من أوروبا.

طبيعة المرض وتاريخه
يتم جمع معلومات المريض مرة واحدة في السنة من خالل الفرق الطبية
لمتابعة المسار السريري بمرور الوقت ،وهو ما سيساعد في تحديد عوامل
الخطر ذات الصلة بالمضاعفات وتطور المرض.

ما هي الشبكات المرجعية األوروبية؟

الكلى النادرة ،باإلضافة إلى العمل على تركيز
األبحاث وتطوير األدوية بغية تحسين نوعية
حياة مرضانا ،ويهدف السجل أيضًا إلى مساعدة
المنظمات المعنية بالمرضى والهيئات الصحية
وواضعي السياسات في تحسين الدعم المقدم
للمرضى الذين يعانون من اضطرابات كلى نادرة.
يتلقى السجل األوروبي ألمراض الكلى النادرة
بيانات المرضى حاليًا من أكثر من  70مستشفى في
 24دولة.

تسجيل المرضى
العالجات الجديدة

األطفال

شبكة  ERKNetهي الشبكة المرجعية األوروبية
المعنية بأمراض الكلى النادرة ،وتكونت هذه
الشبكة من مراكز ذات خبرة منتشرة في جميع
أنحاء أوروبا وتقدم خدمات الرعاية الصحية ألكثر

2020

2019

ERKNetعضو أو

من  70,000مريض يعانون من عدة أمراض كلى
نادرة،
تقدم Erknetاالستشارة ألكثر من  300مرض
كلوي مختلف.

أنشطة شبكة ERKNet

 300-400حالة  /شهريًا

2021

تعمل المراكز المختصة و المشاركة في السجل األوروبي لألمراض الكلوية
النادرة ( )ERKRegباستمرار على متابعة أداء إدارتهم للمرضى وف ًقا
لمؤشرات الجودة الرئيسية الخاصة بإجراءات التشخيص والعالج.
يوفر السجل إحصائيات ألداء كل مركز مشارك وللسجل بأكمله ،وهو ما يسمح
للمراكز بمقارنة مدى جودة إدارتها مع مستوى الجودة بكامل شبكة ERKNet
بوجه عام.
يتسنى بهذه الطريقة دعم الكفاءة والتحسين المستمر للرعاية في كافة مراكز
شبكة  ERKNetبجميع أنحاء أوروبا.

ما هي شبكة ERKNet؟

بالغ

تعمل بيانات السجل األوروبي :لألمراض الكلوية النادرة على تسهيل مهمة
المشاريع البحثية متعددة المراكز الستكشاف إستراتيجيات عالجية جديدة
وعقاقير مبتكرة يتسنى من خاللها تحسين حالة المريض ونوعية حياته.
يوفر السجل إمكانية التوصل إلى مرضى يعانون من مرض معين يجري
تطوير عالج جديد له ،كما يعمل فريق السجل على المالءمة بين المرضى
وفرص التجارب السريرية القادمة.
يتسنى للسجل بهذه الطريقة دعم وصول العالجات الجديدة للمرضى بسرعة.

التقييم المرجعي

الشبكات المرجعية األوروبية هي عبارة عن
شبكات افتراضية ( عن بعد) تعمل على جمع
مقدمي الرعاية الصحية ذوي الخبرات الكبيرة
كي يتسنى لها متابعة األمراض النادرة في
جميع أنحاء أوروبا.

تهدف الشبكات األربع والعشرون إلى جمع
المعلومات عن األمراض النادرة والمعقدة ونشرها،
وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى في جميع
البلدان األوروبية.

تطور إرشادات
جديدة

لتشخيص أمراض الكىل
النادرة وعالجها.

تقدم خدمات استشارية
افرتاضية

تقدم رعاية صحية
متعددة التخصصات
عالية الجودة ملجموعة
واسعة من اضطرابات الكىل
النادرة.

ERKNet

بني الباحثني واملتخصصني يف
الرعاية الصحية واملرىض الكتساب
الخربات وتبادلها.

للمرىض الذين يعانون من
اضطرابات الكىل النادرة.

تن ّمي املعارف

من خالل تنظيم ورش عمل
وندوات عرب اإلنرتنت يف
مناهج الدراسات العليا.

لألطباء يف جميع أنحاء أوروبا.

تعزز عمليات التبادل
املعريف

تعزز تطوير عالجات
جديدة

تعمل بشكل وثيق
مع مجتمع املرىض

تدعم البحث الرسيري
لتحسني التشخيص والتنبؤ
باملخاطر والعالج.

