
 

Johnson & Johnson Ra Tuyên Bố  

Về Quyết Định Phạt Tại NY Vào Ngày 31/5 

  
New Brunswick, NJ – Phiên xét xử này đã mắc nhiều lỗi nghiêm trọng về pháp lý và bằng chứng, 

điều khiến Johnson & Johnson tin rằng bản án chắc chắn sẽ bị đảo ngược nếu kháng cáo. Kết quả 

kiểm tra của nhiều chuyên gia độc lập và tổ chức giáo dục trong suốt nhiều năm đã liên tục khẳng 

định rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu Johnson (Johnson’s Baby Powder) không chứa amiăng hay gây 

ung thư.  

 

Trong số tất cả các bản án chống lại Johnson & Johnson và đã trải qua thủ tục kháng cáo, tất cả đều 

đã bị đảo ngược. Hơn thế nữa, đã có một vài phiên xét xử mà ở đó bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng 

sản phẩm của Johnson & Johnson không phải là nguyên chịu trách nhiệm cho bệnh ung thư của các 

nguyên đơn. Trong các trường hợp còn lại, thẩm phán đã ngay lập tức bác bỏ vụ kiện sau khi tự mình 

xem xét các dữ kiện.  

 

Tuần trước, một bồi thẩm đoàn của South Carolina đã nhất chí kết luận rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu 

Johnson không chứa amiăng và không phải là nguyên nhân gây ra bệnh của nguyên đơn. Đây là bản 

án thứ năm đứng về phía Johnson & Johnson trong vài tháng gần đây.  

 

Đã có nhiều đánh giá khoa học độc lập được tiến hành trong suốt 50 năm qua bởi các cơ quan chính 

phủ, ví dụ như Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Hoa Kỳ và Viện Sức Khỏe và An 

Toàn Lao Động Quốc Gia, cũng như các tổ chức giáo dục như Viện Công Nghệ Massachusetts, Đại 

học Mỏ Colorado và Trường Đại Học Princeton, tất cả đều khẳng định rằng Phấn Rôm Trẻ Em hiệu 

Johnson an toàn.  
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