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Agencija za lijekove i medicinske proizvode

• je ustanova s javnim ovlastima čija je zadaća 

osigurati da su lijekovi (medicinski i homeopatski 

proizvodi) koji dolaze u promet u RH kvalitetni, 

djelotvorni i sigurni za primjenu

• integrirani poslovi vezani za davanje odobrenja za 

stavljanje lijeka u promet, provjeru kakvoće i 

postmarketinško praćenje sigurnosti lijeka
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Zdravstveni radnici
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Baza lijekova HALMED-a

• Dostupna putem stranice www.halmed.hr

• Pruža uvid u sve SPC-ove i PIL-ove za • Pruža uvid u sve SPC-ove i PIL-ove za 

registrirane lijekove u RH

• Nužna je registracija za pristup



Baza lijekova HALMED-a



Sažetak opisa svojstava lijeka
(Summary of Product Characteristis, SPC)



Sažetak opisa svojstava lijeka
(Summary of Product Characteristis, SPC)

• jest strustruččna informacijana informacija o gotovome lijeku 

odobrena u postupku dobivanja odobrenja, 

namijenjena zdravstvenom radniku



+

Sažetak opisa 

svojstava lijeka

+

Uputa za pacijenta



NBN - VigiFlow

• Nacionalna baza nuspojava lijekova

• Pruža uvid u sve prijave nuspojava sa 

područja RH od 2005.godine

• Pristup omogućen isključivo djelatnicima • Pristup omogućen isključivo djelatnicima 

Agencije 







NBN - VigiFlow

• Kliničari mogu na zahtjev dobiti ispis za 

pojedini par nuspojava-lijek ili sl.                

( nuspojave@halmed.hr )( nuspojave@halmed.hr )

• Rutinski se takvi ispisi šalju uz pismo –

odgovor na prijavu nuspojave od strane 

zdr. radnika



VigiBase - VigiSearch

• VigiBase - baza nuspojava Svjetske 
zdravstvene organizacije koju održava 
suradni centar u Uppsali (UMC)

• VigiSearch alat pruža uvid u sve prijave • VigiSearch alat pruža uvid u sve prijave 
nuspojava zaprimljene od nacionalnih 
centara počevši od 70-ih godina prošlog 
stoljeća

• Pristup omogućen isključivo djelatnicima 
Agencije









VigiBase - VigiSearch

• Kliničari mogu na zahtjev dobiti ispis za 

pojedini par nuspojava-lijek ili sl.                pojedini par nuspojava-lijek ili sl.                

( nuspojave@halmed.hr )

• Rutinski se takvi ispisi šalju uz pismo –

odgovor na prijavu nuspojave od strane 

zdr. radnika



VigiBase - VigiMine

• VigiMine alat pruža statistički pregled 

disproporcionalnosti prijavljivanja za disproporcionalnosti prijavljivanja za 

pojedini par nuspojava - lijek

• Pristup omogućen isključivo djelatnicima 

Agencije









VigiBase - VigiMine

• Kliničari mogu na zahtjev dobiti ispis za 

pojedini par nuspojava-lijek ili sl.                pojedini par nuspojava-lijek ili sl.                

( nuspojave@halmed.hr )

• Rutinski se takvi ispisi šalju uz pismo –

odgovor na prijavu nuspojave od strane 

zdr. radnika



PhE baza

• Baza podataka o potrošnji svih lijekova na 

nacionalnoj razini

• uočavanje trendova u upotrebi lijekova i 

alokaciji sredstava te unaprjeđenje alokaciji sredstava te unaprjeđenje 

racionalne upotrebe lijekova

• usporedba potrošnje lijekova s ostalim 

zemljama



DDL baza

• Baza pisama zdravstvenim radnicima 

upućenih od strane nositelja odobrenja za 

stavljanje lijeka u promet ili izravno od 

Agencije → Pisma zdravstvenim radnicima  Agencije → Pisma zdravstvenim radnicima  

(“Dear Doctor Letters”)

• Pristupa se putem stranice www.halmed.hr

• Nije potrebna registracija za pristup



Pisma zdravstvenim radnicima
• Informacija kojom se osigurava sigurna i 

djelotvorna uporaba lijekova, a zdravstvenim 
radnicima je može uputiti:
– Agencija

– Nositelj odobrenja– Nositelj odobrenja

• Ne smije sadržavati nikakav oblik promocije ili 
reklamiranja

• Nositelj odobrenja prije slanja Pisma 
zdravstvenim radnicima Agenciji dostavlja 
prijedlog teksta i načina slanja pisma na 
odobrenje



Pisma zdravstvenim radnicima
• Pismo zdravstvenim radnicima šalje se 

uobičajeno kod:
– uvođenja važnih promjena u Sažetak opisa svojstava 

lijeka
• nove kontraindikacije

• smanjenje preporučene doze• smanjenje preporučene doze

• ograničenja u indikacijama

• ograničenja u načinu i mjestu izdavanja lijeka i slično

– oduzimanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet od 
strane Agencije iz sigurnosnih razloga

– povlačenja odobrenja od strane nositelja odobrenja 
zbog sigurnosnih razloga

– drugih slučajeva važnih za sigurnu primjenu lijeka



Pisma zdravstvenim radnicima

– pitanje sigurnosti primjene lijeka treba uvijek 

biti prikazano u kontekstu koristi primjene, a 

ne kao samostalna informacija!ne kao samostalna informacija!

– Pismo mora upućivati na Sažetak opisa 

svojstava lijeka kao jedinu odobrenu stručnu 

informaciju o lijeku 
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