
  

COVID-19 vakcinák: Janssen (Johnson & Johnson) 
 

A COVID-19 elleni vakcinák megvédik az embereket attól, hogy megkapják és terjesszék a COVID-
19-et. Attól is megvédenek, hogy a COVID-19 miatt valaki súlyosan megbetegedjen. A Health 
Canada eddig négy COVID-19 elleni vakcinát hagyott jóvá: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca 
és Janssen (Johnson & Johnson). Ezek a vakcinák nem tartalmazzák a COVID-19 vírust, így nem 
fertőzhetik meg COVID-19-cel.  
 
Az mRNS vakcinák ajánlottak  
A Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinák „messenger RNS” vagy „mRNS” alapú vakcinák. Két 
adag után jó védelmet nyújtanak a COVID-19 okozta súlyos megbetegedéssel, kórházi kezeléssel 
és elhalálozással szemben, beleértve azok változatokat is. Az mRNS vakcinák azért javasoltak, mert 
biztonságosabbak és hatékonyabbak, mint a Janssen- és az AstraZeneca-vakcinák. 
 
Janssen (Johnson & Johnson) vakcina  
A Janssen-vakcina egy 18 éves és idősebb személyek számára engedélyezett „vírusvektor” alapú vakcina. 
A vakcinából egy adag beadására van szükség, ami után az emlékeztető oltás javasolt. 
Előfordulhat, hogy ez a vakcina nem nyújt megfelelő védelmet az új variánsok, köztük az Omicron 
ellen. . 
 
A Janssen-vakcina beadása után ajánlott egy mRNS alapú emlékeztető vakcina beadása. Az 
emlékeztető oltások három vagy több hónappal az első vakcina beadása után adhatók be. 
 
Ritka esetekben a Janssen-vakcinát kapó személyeknél kialakulhatnak a következők: 

• A vakcina által kiváltott immuntrombotikus trombocitopénia (VITT - alacsony 
vérlemezkeszámmal járó vérrögök) 

• Kapilláris szivárgás szindróma (folyadék szivárgása hajszálerekből) 
• Guillain-Barré-szindróma (a szervezet immunrendszere megtámadja és károsítja az 
idegeket) 
• Immun trombocitopénia (alacsony vérlemezkeszám – olyan sejtek, amelyek 
segítenek elállítani a vérzést) 
• Vénás tromboembólia (vérrögök a mélyvénákban) 

 
Forduljon azonnal orvoshoz, ha bizonyos tünetek jelentkeznek az oltást követő első hónapban. A 
tünetek a következők: súlyos, nem múló fejfájás; görcsrohamok; homályos vagy kettős látás; 
légszomj; súlyos mellkasi, háti vagy hasi fájdalom; a karok vagy lábak duzzanata vagy fájdalma; 
szokatlan vérzés, véraláfutás vagy a bőr alatt a vakcinázás helyén kívüli apró, kerek foltok. 

  
Hogyan juthat hozzá a Janssen-vakcinához?  
A Janssen-vakcina Toronto immunizálási klinikáin kapható 18 éves és idősebb olyan személyek 
számára, akik: 

• nem kaphatnak mRNS-vakcinát; vagy  
• nem akarnak mRNS-vakcinát az orvossal való megbeszélés után. 

  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/janssen.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-mrna.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/type-viral-vector.html


  

A Janssen-vakcina beadásához kezelőorvosának beutalót kell küldenie a Torontói 
Közegészségügyi Hivatalba. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy időpontot 
foglalhasson egy torontói klinikán. Önálló bejelentkezés nem fogadható el. 
 
További információért: 

• Teljes Janssen-vakcina információs adatlap (Ontariói Egészségügyi Minisztérium) 
• Hírek a vírusvektor vakcinákról (Torontói Közegészségügyi Hivatal) 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-how-to-get-vaccinated/covid-19-city-immunization-clinics/
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

