Tuyên Bố về Chủng Ngừa
COVID-19
3 Tháng Mười Hai, 2020
Tin vui về sự phát triển và phân phối thuốc chủng ngừa chống vi rút corona. Tạ ơn Chúa.
Một số người lo ngại về sự an toàn của thuốc chích ngừa vì tốc độ phát triển thuốc và sự xác nhận
của Bô Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA)
Về vấn đề này, các chuyên gia giải thích rằng tốc độ phát triển là bằng chứng của sự tiến bộ khoa
học đã biến năm thành tháng mà không làm nguy cho sự an toàn và chính trực của khoa học.
Một số người cũng có lo ngại về nguy cơ tác dụng phụ của thuốc. Không có bằng chứng khoa học
liên kết giữa thuốc chủng ngừa với các tình trạng khác, ví dụ như chứng tự kỷ.
Không hiếm khi cảm thấy tác dụng phụ nho nhỏ sau khi tiêm chủng. Mọi người có thể tạm thời cảm
thấy khó chịu, nhưng lợi ích chủng ngừa vượt quá chứng bệnh.
Cuối cùng, có một tin tức đáng lo ngại nói rằng một số công ty dược phẩm dùng da bọc tế bào của
mô tế bào từ các bào thai bị phá trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất thuốc chủng ngừa của họ.
Để đáp lại tin tức này, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về Hổ Trợ Sự Sống và Học Thuyết phải nói điều này:
Những người với lương tâm tốt dùng thuốc chủng ngừa do công ty Pfizer và Moderna sản xuất chỉ
xử dụng một cách hạn chế các da bọc tế bào đạt thiếu đạo đức (cho việc thí nghiệm thuốc chủng
ngừa).
Nói về đạo đức, thuốc chủng ngừa sản xuất bởi hai công ty này tương đối rất xa với tệ nạn phá thai, và
do đó không cần phải phiền muộn lương tâm của người sử dụng một trong hai loại thuốc.
Ngược lại, có một số công ty khác sử dụng da bọc tế bào từ tế bào của bào thai bị phá trong việc
thiết kế, phát triển, sản xuất, và thí nghiệm chủng ngừa COVID của họ.
Nếu có thể, không nên dùng các liều thuốc chủng đó. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp nào khác, mọi
người với thiện chí có thể dùng các liều thuốc này để chống lại nguy cơ sức khỏe của COVID.
Lợi ích chung của sức khỏe cộng động phải được đối xử ưu tiên trên hết mọi hoài nghi nào khác về
việc tiêm chủng; thuốc chủng ngừa sẽ không có hiệu nghiệm nếu chúng ta không dùng tiêm chủng.
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