
Szczepionka Janssen jako opcja 
 

Rząd zdecydował, że szczepionka Janssen będzie oferowana 
poza programem szczepień na koronawirusa. Od 15 czerwca 
można umówić się na konsultację u prywatnych lekarzy, w 
punktach szczepień i u niektórych lekarzy rodzinnych, którzy 
oferują szczepionkę. 
 
Osobom, które chcą otrzymać szczepionkę Janssen, zaleca się, aby zanim 
skontaktują się z lekarzem najpierw udały się na stronę helsenorge.no i 
przeczytały informacje o szczepionce, a także o tym komu można ją podać.  
 
– Rząd uważa, że słuszne jest oferowanie tej szczepionki jako opcji dla niektórych 
osób, które spełniają kryteria jej przyjęcia. Zasadniczo zalecamy ludziom 
trzymanie się programu szczepień, ale niektórzy mogą jednak mieć uzasadniony 
powód, aby wybrać szczepionkę Janssen – powiedział Minister Zdrowia i Opieki 
Bent Høie. 
 
Szczepionka Janssen została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków 
(EMA) i jest częścią programu szczepień w większości krajów europejskich. 
Szczepionka ta jest szczepionką jednodawkową, co oznacza, że jest się w pełni 
zaszczepionym po trzech tygodniach od przyjęcia szczepionki.  

Helsedirektoratet (Urząd ds. Zdrowia) uważa, że szczepionka może 
być odpowiednia w następujących sytuacjach: 

• Podróże konieczne do krajów z wysoką liczbą zakażeń albo obszarów, w 
przypadku których lekarz uzna, że korzyści przewyższają ryzyko 
towarzyszące szczepionce Janssen. 

• Osoby, które znajdują się w tak trudnej sytuacji życiowej związanej z 
byciem niezaszczepionym, że czas pozostały do podania innej szczepionki 
zagraża życiu i zdrowiu. 

http://www.helsenorge.no/


• Gdy członek bliskiej rodziny ma poważną chorobę nowotworową lub gdy 
członek bliskiej rodziny otrzymuje inne leczenie immunosupresyjne, a 
lekarz uznaje, że korzyści ze szczepionki przewyższają ryzyko związane ze 
szczepionką Janssen. 

• Gdy lekarz uzna, że występuje poważna choroba psychiczna, zagrożenie 
życia albo znaczne pogorszenie jakości życia w wyniku długotrwałej izolacji 
i dużego obciążenia obostrzeniami. 

• Ponadto, w oparciu o konkretną fachową ocenę medyczną, mogą wystąpić 
przypadki, w których lekarz, w oparciu o kompleksową ocenę i na 
podstawie wiedzy na temat sytuacji życiowej danej osoby, uzna, że korzyści 
dla danej osoby przewyższają ryzyko. Oceny należy dokonać w oparciu o 
sytuację życiową danej osoby. 

•  
– Są to dość surowe kryteria, co oznacza, że nie każdy, kto chce przyjąć tę 
szczepionkę, będzie mógł uzyskać zgodę od lekarza – powiedział Minister 
Zdrowia i Opieki Bent Høie. 

Brak wymogu, aby lekarze oferowali szczepionkę 

To lekarz ma ostatnie słowo w ocenie, czy pacjent powinien otrzymać 
szczepionkę Janssen. Pacjent ma prawo uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, 
ale nie może żądać podania szczepionki. Szczepionka i szczepienia oferowane są 
bezpłatnie. Ustalono odrębne stawki refundacji dla lekarzy w związku z 
konsultacją i szczepieniami. 

– Nie jest wymagane, aby lekarze oferowali szczepionkę Janssen, ale rząd 
utworzył program, aby lekarze rodzinni, prywatni lekarze i punkty szczepień dla 
wyjeżdżających za granicę mogli przepisać szczepionkę, jeśli chcą. Każdy lekarz 
dokonuje konkretnej specjalistycznej, medycznej oceny słuszności podania 
szczepionki tym, którzy chcą ją przyjąć. – powiedział Høie. 
 
Rzadkie i poważne skutki uboczne szczepionki Janssen, sytuacja danej osoby, 
sytuacja epidemiczna w Norwegii oraz fakt, że zakłada się, że skuteczność 
szczepionki Janssen jest nieco mniejsza niż szczepionek w programie szczepień, 



mają znaczenie przy tej ocenie. Obowiązują również specjalne przepisy Ustawy o 
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec pacjentów dotyczące szczepionek. 

Państwo pokrywa koszty 

Zachęca się gabinety lekarskie, które oferują szczepionkę, do zamieszczania 
informacji na swoich stronach internetowych lub gminnych stronach 
internetowych, aby ułatwić osobom, które chcą przyjąć szczepionkę, 
zorientowanie się w tym, z kim się skontaktować. 

Lekarze, którzy chcą oferować szczepionkę, mogą ją zamówić za pośrednictwem 
rozwiązania online należącego do Folkehelseinstituttet (Norweskiego Instytutu 
Zdrowia Publicznego). 
Szczepionka i szczepienia są dla danej osoby bezpłatne, a wszystkie koszty 
pokrywa państwo według określonych stawek. Lekarze nie mogą pobierać 
dodatkowych opłat za podanie tej szczepionki. 
Wszystkie szczepienia w Norwegii są dobrowolne. Program szczepień zaoferuje 
wszystkim osobom powyżej 18 roku życia w Norwegii pierwszą dawkę 
szczepionek przed początkiem sierpnia. W programie stosowane są szczepionki 
firm BioNTech-Pfizer i Moderna. Możliwość kwalifikacji pod kątem przyjęcia 
szczepionki Janssen poza programem szczepień jest zatem programem 
opcjonalnym. 
  

Więcej informacji: 

• Informacja dla ludności na Helsenorge.no 

• Wytyczne dla personelu medycznego na stronach internetowych 
Helsedirektoratet (Urzędu ds. Zdrowia)  

• Dla lekarzy: Informacje z Folkehelseinstituttet (Norweskiego Instytutu 
Zdrowia Publicznego) dotyczące zamawiania szczepionek Janssen 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/koronavaksine-utenfor-vaksinasjonsprogrammet-janssen
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/vaksiner-smittevernutstyr-og-legemidler/koronavaksine-utenfor-vaksinasjonsprogrammet-janssen
https://www.regjeringen.no/start/cms/%E2%80%A2%09https:/www.fhi.no/nyheter/2021/bestilling-av-covid-19-vaccine-janssen
https://www.regjeringen.no/start/cms/%E2%80%A2%09https:/www.fhi.no/nyheter/2021/bestilling-av-covid-19-vaccine-janssen
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