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Védelem és biztonság 
A Janssen koronavírus elleni védőoltását hatékonyság, 
biztonság és minőség szempontjából az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMA) és a holland Gyógyszerminősítő 
Intézet (CBG) is vizsgálta. Több tízezer személyen tesztelték. A 
Janssen koronavírus elleni védőoltására irányuló vizsgálatok 
azt mutatják, hogy az oltóanyag 67 százalékos védelmet nyújt a 
koronavírus által okozott középsúlyos megbetegedés ellen. A 
COVID-19 által okozott súlyos megbetegedéssel szemben 
pedig 85%-os a hatékonysága. Mégis megbetegszik egy 
beoltott személy? Ez esetben a betegség enyhébb lefolyású. Az 
oltóanyag főként a súlyos megbetegedés és kórházba kerülés 
ellen véd. 
 

A Janssen oltóanyag alkalmazása 
A Janssen oltóanyag alkalmazása 2021. június 2. óta változott. 
Az Egészségügyi Tanács hangsúlyozza, hogy a Janssen 
oltóanyag hatékony és teljesen biztonságos. A nemzeti szintű 
oltási stratégiára vonatkozóan az Egészségügyi Tanács mégis 
azt javasolja, hogy a még ezután sorra kerülő korosztályoknak 
mostantól kezdve inkább BioNTech/Pfizer vagy Moderna 
vakcinát adjanak.  
Az Egészségügyi Tanács véleménye szerint bizonyos esetekben 
ésszerű a Janssen oltóanyagát felkínálni, mivel a Janssen 
vakcina esetében már egy dózis is elegendő az azonnali teljes 
védettséghez.   
Azok a 18 éven felüliek, akik szeretnének, jelentkezhetnek a 
közegészségügyi szolgálatnál Janssen-vakcinával történő 
oltásra. Azok, akik már kaptak időpontot egy másik 
oltóanyaggal történő oltásra, ám mégis a Janssen vakcinájával 
szeretnék oltatni magukat, időpontjukat átcserélhetik az 
egydózisú Janssen-oltásra. 
 

Janssen-oltásra kapott időpont 
cseréje 
Szeretné Janssen oltásra kapott előjegyzését módosítani, és 
mégis inkább BioNTech/Pfizer vagy Moderna oltást kérni? 
Akkor lépjen kapcsolatba a közegészségügyi szolgálattal a 
0800-07070-es telefonszámon, vagy foglaljon időpontot a 
coronavaccinatie-afspraak.nl honlapon.  

Vektorvakcina 
A Janssen koronavírus elleni oltóanyaga egy úgynevezett 
vektorvakcina. Egy meglévő, ártalmatlan, megfázást okozó 
vírushoz (adenovírushoz) hozzáadják a koronavírus genetikai 
kódjának egy kis részletét. Ilyen módon az immunrendszer 
elkezd ellenanyagot termelni a koronavírus tüskefehérjéje 
ellen. Mi történik, ha a szervezet később ismét találkozik a 
koronavírussal? A szervezet felismeri a vírust, és rögtön 
megkezdi az ellenanyag termelését. 
 

Különbség az mRNS alapú 
vakcinákhoz, például a 
BioNTech/Pfizer és a Moderna 
oltóanyaghoz képest 
Az emberi immunrendszer valamennyi koronavírus elleni 
védőoltásra ellenanyag-termeléssel reagál. Az a mód azonban, 
ahogyan ezek az ellenanyagok létrejönnek, különbözik a 
Janssen oltóanyag és például a BioNTech/Pfizer és a Moderna 
esetében.  
A BioNTech/Pfizer és a Moderna mRNS alapú vakcina. Ezek a 
vakcinák egy darabka genetikai információt tartalmaznak: ez az 
mRNS. Az mRNS a koronavírus tüskefehérjéjének előállítására 
készteti a sejteket. A fehérje részecskéit az immunrendszer 
felismeri. Válaszul a szervezet megkezdi az ellenanyagok 
termelését. A BioNTech/Pfizer vagy a Moderna esetében két 
dózis szükséges ahhoz, hogy megfelelő védelem alakuljon ki a 
koronavírus ellen. 
  

Pfizer és Moderna az egészségügyi 
kockázati csoportok számára 
Az egészségügyi kockázati csoportba tartozó személyeknek azt 
ajánlják, hogy mRNS alapú oltásra jelentkezzenek. Főként 
azoknak javasolják ezt, akik immunbetegségben szenvednek, 
vagy akiknek az immunrendszere valamely, az immunválaszt 
gyengítő gyógyszer hatására nem működik kielégítően 
(például rák kezelését célzó kemoterápia esetén), illetve 
olyanoknál, akiknek súlyos szív- vagy tüdőbetegségük miatt 
nagyobb az esélyük a COVID-19 által kiváltott betegség súlyos 
lefolyására. Az ilyen személyek számára az mRNS alapú vakcina 
nyújtja a lehető legjobb védelmet. A Janssen vakcina nem 
mRNS alapú vakcina.  
 

A Janssen koronavírus elleni védőoltása 
 

A Janssen koronavírus elleni védőoltása, más engedélyezett koronavírus elleni oltóanyagokhoz 
hasonlóan, védelmet nyújt a koronavírus által okozott (súlyos) megbetegedés ellen.



Nem ajánlott terhes nőknek 
A holland Állami Közegészségügyi és Környezetvédelmi Intézet 
(RIVM) minden terhes nőnek azt ajánlja, hogy mRNS alapú 
oltóanyaggal oltassa be magát, amint azt felkínálják a részére. 
A Janssen vakcina nem mRNS alapú vakcina. További 
információkért látogasson el a terhesség és koronavírus 
tájékoztató oldalra. 
 

1 dózis 
A Janssen koronavírus elleni oltóanyaga egyetlen dózisból áll. A 
koronavírussal szembeni védettség az oltás utáni 2. héttől 
alakul ki. Annak esélye, hogy Önt megbetegíti a koronavírus, 
csekély.  
 

A Janssen oltóanyag mellékhatásai 
A leggyakrabban előforduló mellékhatások a következők:   
•    az oltás helyén érzett fájdalom; 
•    fejfájás; 
•    fáradékonyság; 
•    izom- és ízületi fájdalom; 
•    émelygés és 
•    láz.  
Ezek a mellékhatások enyhék, és hamar (2-3 napon belül) 
megszűnnek. A mellékhatások ugyanolyanok, mint sok más 
oltóanyag, például az influenza elleni védőoltás esetében. 
 

Nagyon ritka mellékhatás az 
alacsony vérlemezkeszámmal 
társuló súlyos trombózis 
Az alacsony vérlemezkeszámmal társuló trombózis a Janssen 
oltóanyag nagyon ritka mellékhatásai közé tartozik. Fontos, 
hogy a beoltottak figyeljenek az alább felsorolt tünetekre. Ezek 
az alacsony vérlemezkeszámmal társuló súlyos trombózisra, 
mint nagyon ritka mellékhatásra utalhatnak. Fontos, hogy 
azonnal forduljon orvoshoz, ha a Janssen oltás beadását 
követően a következő panaszokat észleli:  
•    légszomj; 
•    mellkasi vagy hasi fájdalom; 
•    duzzanat vagy hidegérzet a karban vagy lábban; 
•    erős vagy súlyosbodó fejfájás vagy homályos látás; 
•    tartós vérzés; 
•    több kisebb véraláfutás, vöröses vagy lilás folt, illetve 

vérhólyag a bőr alatt.  
Ezek a tünetek legtöbbször két héten belül jelentkeznek. 

Mellékhatások bejelentése  
(Súlyos) mellékhatásokat tapasztal az oltás után? Ezekről 
bejelentést tehet a gyógyszerek mellékhatásait vizsgáló 
holland bizottságnak (Lareb). 
 
Minden tesztelés ellenére is előfordulhatnak ritka vagy késői 
mellékhatások. Ezért az oltóanyagok gyártóinak minden 
hónapban jelentést kell tenniük az Európai 
Gyógyszerügynökség felé az oltóanyag biztonságosságáról. Ha 
Ön súlyos mellékhatásra gyanakszik, ezt haladéktalanul 
jelentse be. A Gyógyszerminősítő Intézet is folyamatosan 
figyelemmel kíséri valamennyi oltóanyag hatékonyságát, 
biztonságosságát és minőségét. 
 

Hatékonyság a koronavírus újabb 
variánsai ellen 
Jelenlegi ismereteink szerint a Janssen vakcinája hatékony a 
vírus mutálódott variánsai ellen is. Hogy a mutánsokkal 
szemben mennyire hatékony, azt még vizsgálják. A gyártó 
folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, hogy 
meggyőződjön arról, elegendő védelmet nyújt-e a vakcina a 
koronavírus új variánsai ellen is. Semmi szokatlan nincs abban, 
hogy a koronavírus mutálódik. Vírusok esetében ez gyakran 
előfordul.  
 

A fertőzés továbbadása az oltást 
követően 
Hogy az oltás a koronavírus terjesztését is meggátolja-e, azt 
még nem tudjuk. Jelenleg még nem ismeretes, hogy az oltottak 
is hordozhatják-e a vírusfertőzést, vagy átadhatják-e azt 
másoknak. Erről még most folynak a vizsgálatok. 
 

Koronavírus elleni védettség 
Jelen pillanatban még nem ismert, hogy a Janssen koronavírus 
elleni oltóanyaga mennyi ideig nyújt védettséget a 
koronavírussal szemben. Erre vonatkozóan még folynak a 
vizsgálatok. A vizsgálatok résztvevőit még legalább két évig kell 
figyelemmel követni. 
 

További információk 
www.coronavaccinatie.nl/Janssen 
www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

További információk 
coronavaccinatie.nl 

vagy hívjon 0800-1351 
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