
Janssen aşısının isteğe bağlı olarak 
uygulanabilmesi konusunda 

Hükûmet, Janssen aşısının aşılama programı dışında 
sunulmasına karar vermiştir. Dileyenler 15 Haziran'dan itibaren 
özel doktorlara, aşı kliniklerine ve aşıyı sunan bazı aile 
hekimlerine müracaat edip konuyu değerlendirmeleri için 
randevu alabilecekler. 

Janssen aşısını yaptırmak isteyenlerin, konu hakkında bir doktora başvurmadan 
önce, helsenorge.no'ya giriş yaparak aşının kimlere sunulabileceğini okumaları 
tavsiye edilmektedir. 

- Hükûmet, kriterlerini karşılamaları şartıyla, bu aşının bazı kişilere bir seçenek 
olarak sunulmasının uygun olduğu kanaatinde. Esas olarak herkese aşılama 
programına dahil olmalarını tavsiye ediyoruz ancak bazılarının Janssen aşısını 
tercih etmek için iyi nedenleri olabilir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 

Janssen aşısı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmıştır ve çoğu Avrupa 
ülkesinde aşılama programının bir parçasıdır. Aşı, tek dozluk bir aşıdır, yani 
uygulandıktan üç hafta sonra, yaptıranlar tam aşılanmış sayılıyor. 

Sağlık Müdürlüğü, aşının şu durumlarda uygun olabileceği kanaatindedir: 

• Enfeksiyon seviyesinin yüksek olduğu ülkelere gidilmesi gerekli olduğunda, veya 
doktorun Janssen aşısının yararının riskinden daha fazla olduğunu düşündüğü 
bölgelere seyahat edilmesi durumunda. 

• Başka bir aşının uygulanabilmesine dek, aşı yaptırmadıklarından dolayı 
yaşamlarnı ve sağlıklarını tehdit edecek derecede zorlu bir yaşam durumu olan 
kişiler. 

• Yakın bir aile ferdi ciddi kanser hastalığına yakalandığında veya yakın bir aile 
ferdi başka bir immünosüpresif tedavi gördüğünde ve doktorun aşıdan 
görülebilen faydanın Janssen aşısının riskini aştığı kanaatinde olduğu 
durumlarda. 



• Doktor, uzun süren bir izolasyon durumu ve alınması gereken önlemlerin 
önemli bir yük oluşturmaları nedeniyle ciddi akıl hastalığı, hayati tehlike veya 
yaşam kalitesinde önemli bir bozulma riski olduğu kanaatinde ise. 

• Bunun yanı sıra, somut bir tıbbi değerlendirme sonucunda doktor, kapsamlı bir 
değerlendirme yaparak ve kişinin yaşam durumuna ilişkin bilgilere dayanarak, 
birey için aşının yararlarının risklerinden fazla olduğu sonucuna varabilir. Bu tür 
değerlendirmeler, bireyin yaşam durumunu temel almalıdır. 

- Bunlar oldukça katı kriterlerdir ve doktorun aşı yaptırmak isteyen birinin talebini 
reddedebileceği anlamına gelmektedir, diyor Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bakanı 
Bent Høie. 

Doktorlar aşıyı sunmak zorunda değiller 

Bir hastaya Janssen aşısı uygulanması değerlendirildiği zaman son söz 
doktorundur. Hasta karar sürecine dahil olma hakkına sahiptir, ancak aşının her 
hâlükârda uygulanmasını talep edemez. Aşı ve aşılama ücretsizdir. Doktorlara 
konsültasyon ve aşılama ile ilgili olarak geri ödemeler yapılabilmesi için ayrı 
tarifeler belirlenmiştir. 

- Doktorların Janssen aşısını önermeleri şart değildir, ancak hükûmet, aile 
hekimlerinin, özel doktorların ve seyahat aşısı kliniklerinin istemeleri halinde aşı 
reçetesi yazabilmeleri için bir düzenleme oluşturmuştur. Her bir doktor, aşıyı 
yaptırmak isteyenler için uygulanmasının tıbbi açıdan savunulur olup olmadığı 
konusunda somut bir değerlendirme yapacaktır, diyor Høie. 

Janssen aşısının nadir ve ciddi yan etkileri, kişinin bireysel durumu, Norveç'teki 
bulaş seviyesi ve Janssen aşısının aşılama programındaki diğer aşılara göre 
etkisinin biraz daha az olduğunun varsayılması, bu değerlendirmede önem 
taşıyacaktır. Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Kanun’un aşıya ilişkin maddeleri, 
burada da geçerlidir. 

Masrafları devlet karşılıyor 

Aşıyı uygulayacak olan doktorlar ve muayenehaneler, kendi internet sitelerinde 
veya belediyelerin internet sayfalarında bu konuda bilgi yayınlamalıdırlar. Aşıyı 
yaptırmak isteyenler, bu şekilde kiminle temasa geçeceklerini daha kolay 
öğrenebilirler. 



Aşıyı uygulamayı düşünen doktorlar, Halk Sağlığı Enstitüsü'ndeki çevrimiçi çözüm 
aracılığıyla aşıyı sipariş edebilirler. 

Aşı ve aşılama, bireyler için ücretsiz olup, tüm masrafları belirlenen tarifelere 
göre devlet tarafından karşılanmaktadır. Doktorların bu aşıyı uygulamak için 
fazladan ücret almaları yasaktır. 

Norveç'te uygulanan tüm aşılar isteğe bağlıdır. Ağustos ayı başından itibaren 
Norveç'te 18 yaşını doldurmuş herkese ilk doz aşıyı yaptırma olanağı, aşı 
programı kapsamında tanınacaktır. Bu programda BioNTech-Pfizer ve Moderna 
aşıları kullanılmaktadır. Janssen aşısının aşılama programı dışında 
değerlendirilmesi olanağı, bu nedenle isteğe bağlı bir düzenlemedir. 

Daha fazla bilgi için: 

• Helsenorge.no'da halka yönelik bilgiler 

• Norveç Sağlık Müdürlüğü'nün sayfalarında sağlık personeli için yönlendirme 

• Doktorlar için: Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Janssen aşılarının siparişi hakkında 
bilgiler 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen
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

