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САЖЕТАК ПОСТУПАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА У СПРОВОЂЕЊУ 

ПОЈАЧАНОГ ПАСИВНОГ НАДЗОРА ЗА ВАКЦИНУ TorVaxFlu® 
 

 
Поштовани, 
 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ жели укратко да Вас обавести о појачаном пасивном надзору 
вакцине против грипа TorVaxFlu® и позове Вас на сарадњу. 
 

 Институт „Торлак” је произвео нову вакцину против грипа (фрагментисани вирус, инактивисана) TorVaxFlu®, 
суспензија за инјекцију у напуњеном инјекционом шприцу. Вакцином TorVaxFlu® се обезбеђује имунизација 
против три соја вируса грипа (два подтипа соја А, један тип соја Б). Вакцина одговара препоруци Светске 
здравствене организације за северну хемисферу и одлуци Европске уније за актуелну сезону. 
 

 Молимо Вас да прочитате Сажетак карактеристика лека (SmPC) вакцине TorVaxFlu® (који достављамо у 
прилогу) и упознате се са основним клиничким подацима ове вакцине. 
 

 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. С обзиром 
да је лек TorVaxFlu® недавно одобрен, SmPC је обележен обрнутим црним троуглом (▼) који означава да је лек 
под додатним праћењем у сврху брзог откривања нових безбедносних информација. 
 

 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 појачани 
вид овог праћења (тзв. „појачани пасивни надзор“) вакцине TorVaxFlu® у Србији и позива Вас на сарадњу. 

 

Појачани пасивни надзор 
 

 Појачани пасивни надзор вакцине против грипа TorVaxFlu® током сезоне грипа у Србији 2021/2022. године, 
спроводи се на основу Плана управљања ризиком за вакцину TorVaxFlu®, а према смерницама Европске уније 
Interim Guidance on enhanced safety surveillance for seasonal influenza vaccines (EMA/PRAC/222346/2014). 
 

 Основни циљ овог надзора је рана детекција клинички значајних промена у учесталости и/или тежини очекиване 
реактогености (локалне, системске или алергијске реакције) у поређењу са оним што је познато и очекивано. 
 

 У сврху појачаног пасивног надзора користи се „Картица за пацијента” посебно дизајнирана за ту сврху. 
 

o Картица је намењена пацијенту као подсетник за праћење потенцијалних нежељених реакција на вакцину 
TorVaxFlu®, превасходно у првих 7 дана након вакцинације. 
 

o Дизајниране су на начин који омогућава пацијенту лакше опажање могућих нежељених реакција и њихово 
бележење и пријављивање. 
 

o Једна Картица намењена је једном пацијенту, коју пацијент преузима од лекара током вакцинације уз своју 
сагласност. 
 

o Свака Картица је обележена идентификационим бројем (који се састоји од редног броја и броја ознаке 
сезоне; назначен у горњем левом углу Картице) на основу кога ће се водити евиденција о Картици. 
 

o Молимо Вас да се упознате са садржајем Картице за пацијента. 
 

 Појачани пасивни надзор се спроводи у одређеним домовима здравља на територији Републике Србије 
(превасходно где се вакцина TorVaxFlu® прво дистрибуира током сезоне грипа) у договору са Институтом 
„Торлак“. Укупно је планирана расподела 1000 Картица за пацијенте. 
 

 У надзор се укључују пацијенти који у периоду вакцинације против грипа одлуче да приме вакцину TorVaxFlu® и 
преузму Картицу за пацијента (док су исте доступне, односно до планираних 1000 расподељених Картица). 
 

 Улога лекара у појачаном пасивном надзору вакцине TorVaxFlu®  описана је у наставку. 
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Поступање здравствених радника у појачаном пасивном надзору 
 

1. Лекар упознаје пацијента са новом вакцином TorVaxFlu® и потенцијалним нежељеним реакцијама, 
спровођењем појачаног праћења нежељених реакција, улози пацијента у овом праћењу и Картицом за 
пацијента, те пријављивањем нежељених реакција које је на добровољној бази. 
 

2. Ако пацијент одлучи да прими вакцину TorVaxFlu® и преузме Картицу за пацијента, лекар га даље упућује 
на праћење евентуалног јављања нежељених реакција у наредних 7 дана након вакцинације и њихово 
пријављивање. 
 

3. Лекар детаљније пролази кроз садржај Картице са пацијентом, те у складу са упутством наведеним на 
Картици, објашњава пацијенту како да пријави нежељену реакцију (попуни Картицу и достави Картицу 
лекару / Институту „Торлак“; са напоменом на значај навођења броја Картице при телефонској пријави). 
 

4. Лекар или медицинска сестра попуњава први одељак Картице за пацијента (здравствена установа, 
место, лекар, телефон, број серије вакцине TorVaxFlu® и датум вакцинације). 

 

5. Ако пацијент достави лекару попуњену Картицу, лекар попуњава последњи одељак Картице (дијагноза 
нежељене реакције, озбиљност, исход, коморбидитети, повезаност) и шаље Картицу што је могуће 
раније Институту „Торлак“ у складу са договором. 
 

Важна напомена: Пријављивање нежељених реакција путем Картице за пацијента Институту „Торлак“, не искључује 

обавезу здравствених радника у вези са пријављивањем нежељених догађаја након имунизације у складу са 

„Правилником о пријављивању заразних болести и посебних здравствених питања ("Сл. гласник РС", бр. 44/2017 и 

58/2018) и „Упутством за надзор над нежељеним догађајима након имунизације“, те сваки случај нежељеног 

догађаја након имунизације (укључујући и након имунизације вакцином TorVaxFlu®) здравствени радници треба да 

пријаве у складу са поменутим Правилником и Упутством. 

 

Здравствени радници могу да буду контактирани имејлом или телефоном од стране представника Инстута „Торлак“ 
у сврху добијања информација о току надзора. 
 
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 било какву недоумицу, молимо Вас да нам се обратите путем доле наведених контакт података. 
 
Захваљујемо Вам на одвојеном времену, помоћи и сарадњи. 
 

Институт за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ 
 
 
Контакт подаци: 
 

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 

 

Контакт особе: 
 

Јелена Милић 
 

Миља Оцокољић 
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