
  

Vakcíny proti COVID-19: Janssen (Johnson & Johnson) 
 
Vakcíny proti COVID-19 chránia ľudí pred nákazou a šírením COVID-19. Chráni aj pred vážnym 
priebehom ochorenia COVID-19. Úrad Health Canada (ministerstvo zdravotníctva Kanady) 
schválil štyri vakcíny proti COVID-19: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Janssen 
(Johnson & Johnson). Tieto vakcíny neobsahujú vírus COVID-19 a nemôžete z nich COVID-19 
dostať. 
 
Odporúčajú sa mRNA vakcíny 
Vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna sú vakcíny typu „messenger RNA“ alebo „mRNA“. Po dvoch 
dávkach poskytujú dobrú ochranu pred vážnym priebehom ochorenia, hospitalizáciou a úmrtím 
na COVID-19, vrátane variantov. mRNA vakcíny sa odporúčajú, pretože sú bezpečnejšie a 
účinnejšie ako vakcíny Janssen a AstraZeneca. 
 
Vakcína Janssen (Johnson & Johnson) 
Vakcína Janssen je „vírusová vektorová“ vakcína schválená pre osoby staršie ako 18 rokov. Táto 
očkovacia látka vyžaduje na začiatku jednu dávku s odporúčanou posilňovacou dávkou. Táto 
vakcína nemusí poskytovať dostatočnú ochranu proti novým variantom, vrátane variantu 
omikrón. 
 
Po podaní očkovacej látky Janssen sa odporúča posilňovacia dávka očkovacej látky mRNA. 
Posilňovacie dávky možno podať 3 mesiace alebo dlhšie po prvej vakcíne. 
 
V zriedkavých prípadoch sa u ľudí, ktorí dostanú vakcínu Janssen, môže vyvinúť: 
 • imunitná trombotická trombocytopénia vyvolaná vakcínou (VITT – krvné zrazeniny s 
                nízkym počtom krvných doštičiek) 
 • syndróm kapilárneho úniku (únik tekutiny z malých krvných ciev) 
 • Guillain-Barrého syndróm (imunitný systém tela napadá a poškodzuje nervy) 
 • imunitná trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek – buniek, ktoré pomáhajú 
                 zastaviť krvácanie) 
 • žilový tromboembolizmus (krvné zrazeniny v hlbokých žilách) 
 
Ak sa niektoré príznaky objavia počas prvého mesiaca po očkovaní, okamžite vyhľadajte 
lekársku pomoc. Príznaky zahŕňajú: silnú bolesť hlavy, ktorá neustupuje; záchvaty; rozmazané 
alebo dvojité videnie; dýchavičnosť; silnú bolesť na hrudi, chrbte alebo bruchu; opuch alebo 
bolesť paží alebo nôh; neobvyklé krvácanie, modriny alebo drobné okrúhle škvrny pod kožou 
mimo miesta vakcinácie. 
 
Ako dostať vakcínu Janssen 
Vakcína Janssen je k dispozícii v imunizačných klinikách mesta Toronta pre osoby vo veku 18 
rokov a staršie, ktoré: 
 • nemôžu dostať mRNA vakcínu; alebo, 
 • po rozhovore so svojím lekárom nechcú vakcínu mRNA. 



  

  
Ak chcete dostať vakcínu Janssen, váš lekár musí poslať odporúčanie úradu Toronto Public 
Health. Potom budete kontaktovaní, aby ste si zarezervovali schôdzku na klinike mesta Toronta. 
Návštevy bez objednania nie sú akceptované. 
 
Pre viac informácií: 

• Kompletný informačný leták týkajúci sa vakcíny Janssen (Ministerstvo 
zdravotníctva Ontária) 
• Aktualizácia týkajúci sa vírových vektorových vakcín (Toronto Public Health – Úrad 
           pre verejné zdravie) 

https://track.upaknee.com/c/443/06c5e9b8da5fae7f26950b31d718737bd309a008aa0d522ef23c25c0a6233f3a
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-about-the-vaccines/?accordion=update-on-viral-vector-vaccines

