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КАРТИЦА ЗА ПАЦИЈЕНТА 
 
 
Поштовани, 
 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ жели укратко да Вас обавести о значају ове „Картице за пацијента“ 
код вакцинације против грипа вакцином TorVaxFlu®  и позове Вас на сарадњу. 
 

Пријављивање и праћење нежељених реакција на било које лекове након њиховог стављања у промет и почетка примене 
код пацијената је важно. Тиме се омогућава стално праћење безбедности лекова. 
 

У складу са добром праксом у праћењу нежељених реакција на лекове након њиховог стављања у промет и посебно у 
складу са стручним препорукама у Европској унији за ово праћење код вакцина против грипа, Институт „Торлак“, као 
произвођач и носилац дозволе за вакцину против грипа TorVaxFlu®, спроводи праћење ове вакцине у Републици Србији. 
Како би ово праћење и пријављивање нежељених реакција било успешније, спроводи се појачани вид овог праћења (тзв. 
„појачани пасивни надзор“) употребом „Картица за пацијента“. Картице су намењене као подсетник за пацијента за 
опажање могућих нежељених реакција и њихово лакше бележење и пријављивање. 
 

Као и сви лекови, вакцина TorVaxFlu® може да доведе до појаве нежељених реакција, иако оне не морају да се јаве код 
свих пацијената који су примили вакцину. Уколико Вам се испољи било која нежељена реакција, потребно је да се 
обратите свом лекару ради медицинског саветовања и збрињавања. Молимо да Ваш лекар или Ви пријавите сваку 
нежељену реакцију на вакцину TorVaxFlu® Институту „Торлак“, путем наведених контакт података. 
 
Картица за пацијента 
„Картица за пацијента“ је намењена за појачано праћење нежељених реакција на вакцину TorVaxFlu®, превасходно у првих 
7 дана након вакцинације. Ову картицу и објашњења везана за њу, добијате од свог лекара током вакцинације вакцином 
TorVaxFlu®. Свака картица има свој јединствен број (горњи леви угао). Лекар или медицинска сестра попуњавају податке о 
вакцинацији (датум вакцинације и број серије вакцине), пре него што Вам дају картицу. 
 

Прегледајте картицу након вакцинације и обратите пажњу у наредним данима на јављање било којих нежељених реакција. 
Молимо Вас да попуните ову картицу до 7 дана након вакцинације и доставите је (Ви или Ваш лекар) што је могуће 
раније (најбоље до 14 дана након вакцинације) Институту „Торлак“: 
 

 Ако се код Вас није јавила нежељена реакција, убележите одговарајуће поље на картици и проследите је поштом или 
имејлом Институту „Торлак“ (ово можете јавити и телефоном, са позивањем на број ове картице). 

 

 Ако се код Вас јесте јавила нежељена реакција, убележите одговарајућа поља (или ако није већ наведено, опишите у 
одељку „Остале нежељене реакције“), обратите се свом лекару ради прегледа и саветовања и вратите му картицу. 
Лекар ће је допунити и проследити Институту „Торлак“. Ако нисте у могућности да се обратите лекару, попуњену 
картицу можете послати директно поштом или имејлом Институту „Торлак“ (нежељену реакцију можете пријавити и 
телефоном, са позивањем на број ове картице). 

 

 Ако Вам се јави било каква нежељена реакција на вакцину TorVaxFlu® и након овог периода од 7 дана, обратите се 
свом лекару и увек случај пријавите Институту „Торлак“ (телефоном, имејлом, поштом), јер су нам те информације 
важне и од помоћи за праћење безбедности ове вакцине. 

 

Молимо Вас да на картици (или било када при пријављивању нежељених реакција) оставите свој телефон или имејл 
адресу, како бисмо Вас контактирали у случају да су нам потребне додатне информације за процену случаја. Све личне 
податке при пријављивању нежељених реакција, Институт „Торлак“ чува као професионалну тајну и користи искључиво у 
циљу стручне процене безбедности лека. 
 

У случају да имате неку недоумицу, обратите се свом лекару или нас контактирајте. 
 

Захваљујемо Вам што сте одвојили време и пружили информације које су нам врло важне. 
 

 
Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 
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Молимо Вас да попуните ову картицу до првих 7 дана након вакцинације и доставите је (Ви или Ваш лекар) што је могуће 
раније (најбоље до 14 дана након вакцинације) Институту „Торлак“: 
 

Институт за вирусологију, 
вакцине и серуме „Торлак“ 

Војводе Степе 458 
11221 Београд 

Тел:     011 24 67 455 
Моб:    064 84 66 336 
            064 84 66 450 
Факс:   011 24 69 654 

E-mail:   nezeljenereakcije@torlak.rs 

 

Напомене: Уколико нам се јавите телефоном, имајте код себе ову картицу како бисте нам назначили њен број (горњи леви угао). 
 

Попуњава здравствени радник приликом вакцинације против грипа вакцином TorVaxFlu® 

Здравствена установа: Место: 

Лекар: Телефон: 

Број серије вакцине TorVaxFlu®: Датум вакцинације: 
 

Попуњава пацијент 

Иницијали:  Година рођења: Пол:       женски [  ]     мушки [  ] 

Телефон(и): E-mail:    

Да ли су Вам се јавили било какви симптоми за које сумњате да могу да буду нежељене реакције на вакцину TorVaxFlu®? 

Не  [  ]→ Проследите картицу Институту „Торлак“ или му се јавите телефоном. 

Да  [  ] → 
Наставите даље попуњавање картице и обратите се свом лекару ради саветовања (понесите картицу са собом). Ако нисте у могућности да 
посетите лекара, попуњену картицу проследите Институту „Торлак“ поштом или имејлом или се Институту јавите телефоном. 

 

У наставку заокружите све одговарајуће симптоме који су се јавили код Вас и упишите датум када су се појавили. 
 

Додатно, код симптома који се односе на реакције на месту примене вакцине, заокружите и тежину реакција (благо, умерено или тешко). 
Ако симптом који се јавио код Вас није наведен, опишите га у пољу „Остале нежељене реакције“. 

Симптом Датум појаве Симптом Датум појаве 
 

Реакције на месту 
примене вакцине 
 
бол      
              благо / умерено / тешко 
 

црвенило 
 

              благо / умерено / тешко 
 

оток 
               благо / умерено / тешко 
 

отврднуће 
 

               благо / умерено / тешко 

 

Датум појаве: 
 
 
 

...../...../.......... 
 

...../...../.......... 
 

...../...../.......... 
 

...../...../.......... 

умор / малаксалост  црвенило оба ока  

повишена 
температура 

 
бол у зглобовима / 
мишићима 

 

дрхтавица  упала грла  

главобоља  промуклост / кашаљ  

мучнина  отежано дисање  

повраћање  осип / свраб  

смањен апетит  алергијска реакција  

Остале нежељене реакције: 
 
 
 

Попуњава лекар у случају враћања ове картице од пацијента 

Дијагноза, опис и дужина трајања нежељених реакција и терапија за њихово лечење, ако је примењена: 
 
 
 
 

Да ли реакције сматрате озбиљним:   Да [  ]     Не [  ] Исход реакција:  опоравак [  ],  лечење у току  [  ],  непознат [  ]   

Да ли је код пацијента присутно неко од следећих стања:   трудноћа  [  ]     имунодефицијенција  [  ] 
 

коморбидитети  [  ] → навести који: 
 

Да ли сматрате да је нежељена реакција повезана са применом вакцине TorVaxFlu®:   Да [  ]     Не [  ] 

Напомене: 
                                                                                                                 Потпис/факсимил               

 

mailto:nezeljenereakcije@torlak.rs

