
 

 

 

 

 

 

 
 

JANSSEN | CHOROBY ZAKAŹNE 

 

 

Mimo powszechnych szczepień i coraz skuteczniejszych leków choroby zakaźne 

wciąż stanowią ogromny problem epidemiologiczny i wyzwanie dla światowej 

medycyny. Na rozprzestrzenianie się chorobotwórczych patogenów ma wpływ 
wiele czynników, między innymi wzrastająca antybiotykooporność bakterii, 

ciągłe mutacje wirusów, łatwość i szybkość przemieszczania się ludzi, zmiany 

obyczajowe i – ostatnio – przybierające na sile ruchy antyszczepionkowe.   

 
Firma Janssen od lat prowadzi przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe na rzecz 

opracowywania nowych produktów leczniczych i szczepionek mających na celu 

wsparcie pacjentów zmagających się z chorobami zakaźnymi na całym świecie. 

Jesteśmy liderem w walce z ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) 
oraz z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Na przestrzeni zaledwie 10 lat 

wprowadziliśmy aż 6 rewolucyjnych produktów stosowanych w leczeniu tych 

groźnych dla zdrowia i życia chorób. 

 
Kolejnym wyzwaniem o skali globalnej jest walka o życie osób zarażonych 

wirusami polio, ebola i marburg. W trosce o zwiększenie skuteczności leczenia 

prowadzimy badania kliniczne nad szczepionkami i współpracujemy 

z międzynarodowymi organizacjami w zakresie ich produkcji i dystrybucji. 
Docieramy z nowoczesnymi terapiami zwłaszcza do najuboższych części świata. 

W październiku 2019 r. firma Janssen ogłosiła, że dostarczy do 500 tys. 

zestawów swojej eksperymentalnej szczepionki do wykorzystania w nowym 

badaniu klinicznym prowadzonym na terenie Demokratycznej Republiki Konga 
w celu powstrzymania epidemii eboli w tym kraju. 

 

W obliczu nowych pandemii, które mogą się błyskawicznie rozprzestrzeniać 

ponad granicami, nieskutecznych antybiotyków i zmian środowiskowych choroby 
zakaźne stanowią poważne zagrożenie dla ludzkości. Dlatego firma powołała 

specjalny zespół specjalistów zajmujących się patogenami o globalnym 

znaczeniu.  

 
W odpowiedzi na pandemię koronawirusa firma zaangażowała się w prace nad 

szczepionką przeciw COVID-19. W kwietniu 2020 roku firma ogłosiła wybór 

kandyta na szczepionkę przeciw wirusowi SARS-CoV-2, a także nawiązała 

współpracę z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej USA i zadeklarowała 
chęć dostarczenia miliarda szczepionek przeciwko koronawirusowi na całym 

świecie w przyspieszonym trybie. 

__________________________________________________________ 

Janssen tworzy przyszłość, w której choroby będą należały do przeszłości. W Janssen Pharmaceutical Companies 
of Johnson & Johnson niestrudzenie pracujemy nad tym, aby taka przyszłość stała się rzeczywistością dla 
pacjentów na całym świecie. Chcemy to osiągnąć, wykorzystując do walki z chorobami zdobycze nauki, 
poprawiając dostęp do leczenia dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i okazując serce nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach. Skupiamy się na tych obszarach medycyny, w których możemy dokonać największych zmian. Są to 
choroby układu krążenia i metaboliczne, choroby immunologiczne, choroby zakaźne i szczepionki, choroby 
centralnego układu nerwowego, onkologia i nadciśnienie płucne. 
 
Więcej informacji pod adresem: www.janssen.com/poland 
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Przez ponad 20 lat  
firma zainwestowała 

miliardy dolarów 

w poszukiwanie 
innowacji 

przeciwwirusowych 
i szczepionek. 

 
 
Janssen powołał 

specjalny zespół 
specjalistów 

zajmujących się 

patogenami 
o globalnym 

znaczeniu.  
 

 

 
Obszary działania 

firmy: 

• HIV i AIDS 
• HCV 

• Ebola i 
marburg 

• COVID 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.janssen.com/poland/o-nas

