Použitie vakcín na COVID-19 od spoločností Pfizer – BioNTech a Moderna je
morálne prijateľné, tvrdia biskupi
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WASHINGTON (CNS) — Zatiaľ čo sa v posledných dňoch objavili v médiách zmätočné správy
k „morálnej nezávadnosti“ používania vakcín proti COVIDu-19 od spoločností Pfizer Inc. a
Moderna, predsedovia Doktrinálneho výboru a pro-life výboru USCCB vyhlásili 23. novembra
2020, že nie je “nemorálne dať sa nimi zaočkovať”.
Biskup Kevin J. Rhoades z Fort Wayne-South Bend v Indiane, predseda Doktrinálneho výboru
Konferencie katolíckych biskupov USA a Arcibiskup Joseph F. Naumann z Kansas City v
Kansase, predseda Výboru pre Pro-Life aktivity USCCB, sa venovali tejto problematike v
správe, ktorú adresovali spolubratom biskupom.
Znenie správy obdržal Catholic News Service 24. novembra 2020.
“Ani pri vakcíne od spoločnosti Pfizer, ani pri vakcíne od spoločnosti Moderna, neboli použité
bunkové línie, ktoré pochádzajú z plodových tkanív odobratých z tiel potrateného dieťaťa,
v akomkoľvek štádiu ich tvorby, vývoja či výroby,“ vyhlásili títo dvaja preláti. „Nie sú však úplne
bez spojenia s potratom, nakoľko obe spoločnosti, Pfizer aj Moderna, použili na jeden z
potvrdzujúcich laboratórnych testov svojich výrobkov kontaminovanú bunkovú líniu.“
„Spojenie tam teda existuje, avšak je relatívne vzdialené,“ píšu ďalej. „Niektorí tvrdia, že ak je
vakcína akýmkoľvek spôsobom spojená s kontaminovanými bunkovými líniami, potom je
nemorálne byť ňou zaočkovaný. Je to nepresné podanie katolíckeho morálneho učenia.“
Biskup Rhoades a Arcibiskup Naumann citovali tri Vatikánske dokumenty, ktoré „sa zaoberajú
otázkou kontaminovaných vakcín“: štúdiu Pápežskej akadémie pre život z roku 2005, „Morálne
úvahy o vakcínach pripravených z buniek získaných z abortovaných ľudských plodov“,
odstavce č. 34-35 v „Inštrukcii Dignitas personae o niektorých otázkach bioetiky“ z roku 2008,
uverejnenej Kongregáciou pre náuku viery a Nótu Pápežskej akadémie pre život z roku 2017 o
používaní vakcín.
„Všetky tieto dokumenty poukazujú na nemorálnosť použitia tkanív z potratených detí na
tvorbu bunkových línií,“ vysvetlili ďalej. „Rozlišujú však aj v miere morálnej zodpovednosti
jednotlivých zúčastnených, počnúc tými, ktorí očkovaciu látku navrhli a vyvinuli, až po tých,
ktorí sa dávajú zaočkovať.“
Dodávajú že, „najdôležitejšie je, že všetky jasne uvádzajú, že na úrovni používateľa očkovacej
látky je morálne prípustné dať sa zaočkovať, pokiaľ neexistujú alternatívy a existuje vážne
ohrozenie zdravia“.
Vo vyhlásení z 21. novembra 2020, predsedkyňa a generálna riaditeľka Katolíckej
zdravotníckej asociácie (CHA), Sestra Mary Haddad vyhlásila, že etici z CHA, „ v spolupráci
s ďalšími katolíckymi bioetikmi“, použili usmernenia vydané vatikánskou Pápežskou
akadémiou pre život z rokov 2005 a 2017 k pôvodu očkovacích látok a „nenašli nič morálne

závadné v súvislosti s vakcínami vyvinutými spoločnosťami Pfizer a BioNTech (nemecký
partner spoločnosti Pfizer) a spoločnosťou Moderna.”
Vyhlásila tiež, že CHA „je presvedčená, že je zásadné, aby boli ktorékoľvek zo schválených
vakcín na COVID-19 distribuované koordinovaným a rovnomerným spôsobom,“ nakoľko
COVID-19 „mal nerovnomerný dopad na zraniteľné obyvateľstvo, akým sú starší ľudia, nízkopríjmové komunity, osoby s existujúcimi zdravotnými ťažkosťami a rasové a etnické menšiny.“
CHA povzbudzuje katolícke zdravotnícke organizácie „distribuovať vakcíny vyvinuté týmito
spoločnosťami.“
Biskup Rhoades a Arcibiskup Naumann nespomenuli žiadne konkrétne mediálne výstupy,
ktoré by poukazovali na morálnu neprípustnosť očkovacích látok. Avšak potom ako Pfizer a
Moderna ohlásili svoje vakcíny, najmenej dvaja katolícki biskupi varovali pred ich použitím,
s tvrdením, že sú morálne kontaminované.
11. novembra 2020 oznámili Pfizer a BioNTech, že výsledky prebiehajúcej širokej štúdie
ukazujú, že účinnosť očkovacej látky je 95%ná a že vakcína je už od októbra vo výrobe. O päť
dní neskôr ohlásila Moderna, že predbežné dáta z jej tretej testovacej fázy očkovacej látky na
koronavírus ukazujú efektivitu v prevencii COVIDu-19 na úrovni 94.5%.
Pfizer a Moderna podali žiadosť na úrad U.S. Food and Drug administration (FDA) na
mimoriadne povolenie vakcín, čo by rýchlo umožnilo ich distribúciu. FDA má zasadať10.
decembra 2020.
16. novembra 2020 na svojom tweete uviedol biskup Joseph E. Strickland z Tyleru v Texase,
že vakcína od spoločnosti Moderna „nie je vyrobená morálne. Nenarodené deti zomreli pri
potratoch a ich telá sa použili ako „laboratórne vzorky“. Nalieham na všetkých, ktorí veria
v posvätnosť života, aby odmietli vakcínu, ktorá bola vyrobená nemorálne.“
18. novembra 2020, biskup Joseph V. Brennan z Fresna v Californii zdieľal vo videu na svojej
diecéznej webovej stránke a následne cez rozhovory v lokálnych médiách, postoj k vakcínam
so slovami: “Všetci chceme zdravie pre seba a pre druhých. Chceme to tiež podporovať ... ale
nikdy nie za cenu života druhých.“
V máji rozbehla Trupmova administratíva operáciu Wrap Speed, ktorá je názvom pre iniciatívu
dodať vakcíny proti COVIDu-19 Američanom tak rýchlo, ako to je len možné. Tento program
financoval výrobu šiestich sľubných kandidátov na očkovaciu látku, z ktorých dve sú práve tie,
ktoré predstavili Moderna a Pfizer.
Akonáhle FDA schváli ich vakcíny na distribúciu, operácia Warp Speed plánuje distribuovať
300 miliónov dávok po celej krajine do januára. Nakoľko vakcíny spoločností Moderna a Pfizer
si vyžadujú dve dávky na osobu, bude to postačovať na imunizáciu pre 150 miliónov
Američanov.
Ďalšiu očkovaciu látku na COVID-19, z tých, ktoré sú v dohľade, vyvíja spoločnosť
AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou Univerzitou.
Podobne ako biskupp Rhoades a Arcibiskup Naumann, aj John Brehany, riaditeľ pre
inštitucionálne vzťahy v Národnom katolíckom bioetickom centre vo Philadelphii, povedal
v nedávnom rozhovore v relácii “Current News” na NET TV, kanály káblovej televízie diecézy

Brooklynu v New Yorku, že samotné vakcíny spoločností Moderna a Pfizer neboli vyrobené
s použitím buniek derivovaných z potratených plodových tkanív.
Vyjadril svoj „hlboký rešpekt voči biskupovi Stricklandovi,” keď ho nazval „statočným
odvážnym svedkom viery“, ktorý hovorí „isté pravdivé veci o záležitostiach, ktoré vo
farmaceutickom výskume a vývoji siahajú desiatky rokov dozadu“ pri výrobe vakcín proti
osýpkam, mumsu, rubeole, ovčím kiahniam a iným chorobám.
Brehany zdôrazňuje, že v prípade očkovacích látok od spoločností Moderna a Pfizer je
akékoľvek spojenie s bunkovými líniami potratených plodov extrémne vzdialené.
Pre Dr. Roberta Tiballiho, odborníka na infekčné ochorenia z Chicaga a člena Katolíckej
lekárskej asociácie, toto nepriame použitie vyvoláva etické otázky pre katolíkov.
„Plodové bunkové línie sa nepoužili priamo vo vakcíne od spoločnosti Moderna, ale boli
nepriamo použité niekoľko krokov pred súčasným vývojom vakcíny,“ povedal pre „Currents
News” v inom samostatnom rozhovore.
Akékoľvek také bunkové línie boli odvodené z tkanivových vzoriek, odobratých z potratených
plodov v 60. a 70. rokoch 20. storočia a rástli odvtedy v laboratóriách po celom svete.
Pápežská akadémia pre život vo svojej štúdii z roku 2005 vyhlásila, že katolíci majú
zodpovednosť vyvíjať tlak na tvorbu morálne spravodlivých, alternatívnych vakcín, ale zároveň
tvrdila, že sa nemá obetovať spoločné dobro verejného zdravia preto, že nemáme náhradu.
„Katolíci môžu byť pokojní, pokiaľ je akútna potreba očkovania a neexistujú alternatívy,
nemajú zakázané používať tieto nové vakcíny,“ povedal Brehany pre “Current News,” ale tiež
dodal: „Je dôležité, že nás Cirkev vyzýva, aby sme hľadali alternatívy a zasadzovali sa za
alternatívy.“
Katolíci „majú nástojiť a obhajovať“, aby farmaceutické spoločnosti pochopili, že existujú
alternatívy k používaniu plodových bunkových línií na vývoj vakcín, „aby vnímali takúto
potrebu“, dodal zhodne s Pápežskou akadémiou pre život.
Za pozornosť stojí rozhodnutie spoločnosti Sanofi Pasteur nepoužívať viac bunkové línie
z potratených plodov na výrobu svojich polio vakcín, čo schválila FDA.
Sanofi je jednou zo spoločností, ktoré aktuálne vyvíjajú očkovaciu látku na COVID-19 za
pomoci „bunkových línií, ktoré nie sú spojené s neetickými procedúrami a metódami“. Ďalšími
takými spoločnosťami sú Inovio Pharmaceuticals a Lekársky výskumný inštitút Jána Pavla II..
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The word "COVID-19" is reflected in a vaccine drop that dangles from a syringe needle in this
illustration photo Nov. 9, 2020. (CNS photo/Dado Ruvic, Reuters)

