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ANG MGA KATOTOHANAN TUNGKOL SA DISYEMBRE 14, 2018 NA ARTIKULO NG 

REUTERS 

 

 

Noong Biyernes, Disyembre 14, 2018, inilathala ng Reuters ang isang kuwento tungkol sa 

Johnson & Johnson (J&J) baby powder na nagsinungaling tungkol sa J&J, sa aming produkto, sa 

aming mga kilos, at sa agham tungkol sa talc. Nilinlang ng Reuters ang mga mambabasa nito sa 

paglathala ng mga pahayag na hindi tumpak, sa pagkakait ng napakahalagang impormasyon na 

sana ay nagpapahina sa kanilang sanaysay. Inilathala ng Reuters ang kuwentong ito kahit na 

pinayuhan sila na may mga pagkakamali sa kanilang mga katotohanan. 

 

Bago ang publikasyon, nabigyan ang Reuters maraming mahalagang impormasyong nagpakita sa 

mga sumusunod, na sa bandang huli ay tinanggal din mula sa pinal na artikulo: 

 

1. Ang baby powder ng J&J ay ligtas at hindi nagdudulot ng kanser. Ipinapakita ng 

mga pag-aaral sa sampu-sampung libong kababaihan at libu-libong kalalakihan na 

ang talc ay hindi nagdudulot ng kanser o karamdaman na may kaugnayan sa 

asbestos. 

2. Sa loob ng maraming dekada, nasuri na nang paulit-ulit ang baby powder ng J&J 

para sa asbestos at natuklasan na hindi ito naglalaman ng asbestos. 

3. Lubos at tapat na nakipagtulungan ang J&J sa U.S. Food & Drug Administration at 

iba pang pandaigdigang tagapangasiwa, at ibinigay sa kanila ang lahat ng 

impormasyon na hiniling nila sa loob ng maraming dekada. Ibinigay din namin ang 

aming mga pinagkukunan ng kosmetikong talc at ang naprosesong talc sa mga 

tagapangasiwa para sa pagsusuri. Ang mga ito ay parehong sinuri ng mga 

tagapangasiwa at walang nakitang asbestos. Hindi totoo ang pahayag na may 

itinago kaming anumang bagay. 

Ang impormasyon na pinagbasehan ng Reuters ay maraming taon nang bukas sa publiko. 

Nakalulungkot na bagama't naibigay sa Reuters ang marami sa mga detalyadong katotohanang 

ito, pinili nila na hindi iulat ang mga ito. 

 

Nasa ibaba ang mga katotohanan. Marami pang iba ang matatagpuan sa 

www.factsabouttalc.com. 

 

I. Binalewala ng kuwento ng Reuters ang napakaraming agham na nagpapakitang 

hindi nagdudulot ng kanser ang talc. 

 

http://www.factsabouttalc.com/
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Tumanggi ang Reuters na mag-ulat tungkol sa kritikal, na dispositive na agham na isinagawa ng 

independiyenteng, pangunahing mga mananaliksik sa kalusugan na sumuri sa mga nakakakanser 

na epekto ng mga produktong kosmetikong talc at nagpasya na ang talc ay ligtas at hindi 

nagdudulot ng kanser sa obaryo o mesothelioma. 

 

 Mga Pag-aaral sa Kanser sa Obaryo.  Hindi binanggit ng Reuters ang 

mga siyentipikong pag-aaral sa sampu-sampung libong kababaihan na 

gumagamit ng pulbos na talc, na nagpapakitang walang pagtaas ng peligro 

sa kanser sa obaryo. 

PAG-AARAL SA KALUSUGAN NG MGA NARS 

Sinundan ng pag-aaral ang mahigit sa 78,000 kababaihan nang 24 na taon 

(higit sa 31,000 ang gumamit ng talc). Ipinakita ng pag-aaral na walang 

pangkalahatang pagtaas sa panganib sa kanser sa obaryo. 

PAG-AARAL NA INISYATIBO SA KALUSUGAN NG KABABAIHAN 

Sinundan ng pag-aaral ang mahigit sa 61,000 kababaihan nang 12 taon 

(higit sa 32,000 ang gumamit ng talc). Ipinakita ng pag-aaral na walang 

pangkalahatang pagtaas sa panganib sa kanser sa obaryo. 

SISTER STUDY 

Sinundan ng pag-aaral ang mahigit sa 41,000 kababaihan nang 6 na taon 

(higit sa 5,500 ang gumamit ng talc). Ipinakita ng pag-aaral na walang 

pangkalahatang pagtaas sa panganib sa kanser sa obaryo. 

 Ang mga pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga siyentipiko sa mga 

institusyon na kinabibilangan ng Harvard Medical School, Harvard School 

of Public Health, ang University of Massachusetts Amherst, at ang 

National Institute of Environmental Health Sciences. 

 Mga Pag-aaral sa mga Minero at Manggigiling ng Talc.  Hindi 

binigyang-diin ng Reuters ang maramihang pag-aaral na narepaso ng mga 

kapantay sa libu-libong minero at manggigiling mula sa mga lugar na 

matagal nang pinagkukunan ng J&J ng kanilang talc. Ang mga ito ang 

pinakamabuting taong pag-aralan dahil sila ang nagtatrabaho nang 

pinakamalapit sa talc nang araw-araw, at walang natuklasang mga kaso ng 

mesothelioma. Binabanggit ng Reuters ang pag-aaral sa mga minero at 

manggigiling sa Vermont nang hindi binanggit na ang pag-aaral ay hindi 

nakatuklas ng kaso ng mesothelioma. 
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 Mga Iba Pang Pag-aaral.  Inalis din ng Reuters ang iba pang mga pag-

aaral sa pangkosmetiko o pangparmasyutiko na talc na nagpatunay na ang 

talc ay hindi nagdudulot ng mesothelioma. Natuklasan ng mga malakihang 

ulat sa mga pasyenteng sumailalim sa isang medikal na pamamaraan, kung 

saan aktwal na itinurok ang talc sa lining ng kanilang mga baga, na walang 

pasyenteng nagkaroon ng mesothelioma. Sa mga pag-aaral sa hayop kung 

saan tinurukan ang mga daga ng talc na kinuha sa mga lagakan na ginamit 

ng J&J, walang nagresulta sa mesothelioma. 

 Wala ni isang makatwirang pag-aaral ang nagpapakita na ang talc ay 

nagdudulot ng mesothelioma. Muli, ipinaalam sa Reuters ang tungkol dito 

at inalis ang mga katotohang ito. 

II. Binigyan ng Reuters ng maling impormasyon ang mga mambabasa nito tungkol sa 

mga katotohanang nagpapakita na ang talc ng J&J ay hindi naglalaman ng 

asbestos. 

 

A. Bagama't nakatanggap ang Reuters ng dispositive na impormasyong nagpapakita 

na ang talc ngayon – na minina sa China sa huling 15 taon – ay hindi naglalaman 

ng asbestos. Pinili ng Reuters na hindi ipaalam sa mga mambabasa nito ang 

tungkol sa katotohanang ito. 

 

 Hiniling sa Reuters na iulat nang malinaw ang katotohanang ito upang 

malaman ng mga mamimili na sa nakaraang 15 taon, walang asbestos sa 

talc na ibinebenta sa merkado, at pinili ng Reuters na hindi gawin ito sa 

kanilang artikulo. Sa katunayan, ipinapakita ng mga talaan ng mga 

karaniwang pagsusuri ng J&J na nagsimula sa dekada ng 1970 na walang 

asbestos sa talc na ginamit sa baby powder. 

 Pagkatapos lumabas ang artikulo, bumisita ang reporter ng Reuters sa 

programa ng CNBC na “Power Lunch,” ng MSNBC na “Velshi & Ruhle,” 

at ng NBC na “Nightly News” noong Biyernes, Disyembre 14, 2018, at 

binigyang-diin ang mismong puntong ito. Sa interbyu sa “Power Lunch,” 

sinabi niya na, “Walang katibayan na ang ibinebenta [ng J&J] ngayon [] 

ay may anumang asbestos” ngunit nagdahilan siya na hindi niya tiningnan 

ang katibayan. Subalit sa “Nightly News,” naibunyag na inamin ng 

reporter ng Reuters na nagbigay ang J&J ng mga ulat ng pagsusuri sa 

huling 15 taon na nagpakita na walang nakitang asbestos sa talc ng J&J. 
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 Alam ng Reuters na sumang-ayon ang mga abogado ng nagsasakdal sa 

kamakailang paglilitis na tinatawag na Henry, kung saan nagpasya ang 

hurado nang pabor sa J&J, na “[w]alang asbestos sa mga minahan sa 

China.” Ngunit hindi ito isinama ng Reuters sa kanilang artikulo. 

B. Sa loob ng maraming dekada, natuklasan ng mga independiyenteng pagsusuri ng 

libu-libong sampol ng aming mga minahan ng talc at ng naprosesong talc na 

isinagawa ng mga nangungunang laboratoryo, tagapangasiwa, at pinakatanyag na 

unibersidad sa mundo na hindi naglalaman ng asbestos ang aming talc. 

Gayunpaman, hindi isiniwalat ng Reuters sa mga mambabasa nito ang mga 

independiyenteng institusyon, mga laboratoryo, at mga unibersidad na sumuri ng 

kosmetikong talc ng J&J at nagpasya na ito ay hindi naglalaman ng asbestos. 

 

 Ang U.S. National Institute for Occupational Health and Safety 

(NIOSH).  Ang NIOSH at ang Harvard School of Public Health ay 

magkasamang naglathala ng isang siyentipikong pag-aaral ng mga 

minahan ng J&J sa Vermont.  Napagpasyahan nila na “ipinakita ng mga 

heolohikal na pag-aaral mula pa sa mga unang taon ng 1900 na ang mga 

lagakan ng talc sa Vermont ay hindi naglalaman ng asbestos.” 

Sinuri rin nila ang talc sa pamamagitan ng “pag-aanalisa gamit ang 

petrographic na mikroskopyo, transmission electron microscopy, at x-ray 

diffraction na may step-scanning” na “nagpakita na walang asbestos” sa 

mga sampol na ito.” 

 

Ang impormasyong ito ay ibinigay sa Reuters at tinanggal nila ito mula sa 

kanilang kuwento. 

 

 Iba pang mga Entidad.  Karagdagan sa NIOSH at sa Harvard School of 

Public Health, alam ng Reuters na sinuri ng maraming iba pang entidad 

ang talc ng J&J at natuklasan na ito ay hindi naglalaman ng asbestos, 

ngunit hindi lubusang ipinaalam ng Reuters sa mga mambabasa nito ang 

tungkol sa mga pagsusuri na ito: 

 

 Illinois EPA 

 Massachusetts Institute of Technology 

 Mount Sinai Hospital 

 Princeton University 

 Colorado School of Mines 
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 Dartmouth University 

 Geological Society of the United States 

 Atomic Energy Commission at Harwell (England) 

 Cardiff University (Wales) 

 Mining Institute of Torino (Italy) 

 RJ Lee Group (isang tagalabas na laboratoryo na nagtatrabaho 

para sa J&J) 

 McCrone Associates (itinatag ng dalawa sa nangungunang 

mga microscopist sa mundo) 

 EMV Associates 

 ES Laboratories 

 

 Iniulat ng Reuters na sa dekada ng 1970, natuklasan ni Dr. Arthur Langer 

ang isang “medyo kaunting” chrysotile sa talc ng J&J. Bagama't nabanggit 

ng Reuters na wala siyang nakitang anumang asbestos sa isang kasunod na 

pagsusuri sa parehong sampol, hindi nila binanggit na sinuri ng 

independiyenteng mga microscopist ang parehong lot na ginamit ni Dr. 

Langer. Nalaman nilang lahat na nagkamali siya tungkol sa kanyang mga 

pagkakatuklas ng chrysotile at ang nasuring mga sampol ay hindi 

naglaman ng asbestos. 

 

 Iminungkahi ng Reuters na ang “konsentrasyon na pamamaraan”, isang 

eksperimental na pamamaraan na tinatasa upang suriin ang kadalisayan ng 

talc, ay ang pinakabagong pamamaraan at dapat ginamit ng J&J ito. 

 

Subalit, bagama't ipinaalam sa Reuters ang sumusunod na impormasyon, 

pinili nilang hindi ibunyag ito: 

 

o Ang mga tagapangasiwang lupon sa buong mundo ay hindi pa 

nagpatibay ng anumang uri ng konsentrasyon na pamamaraan 

hanggang ngayon, kahit na ang ganoong mga pamamaraan ay alam 

na ng publiko simula pa noong dekada ng 1970. 

 

o Sinuri ng mismong U.S. Food and Drug Administration (FDA) ang 

isang konsentrasyon na pamamaraan mahigit sa 40 taon na ang 

nakalilipas (mula 1974-1976) at tinanggihan ito bilang may 
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kakulangan dahil ito ay hindi makatuklas ng komersyal na asbestos 

na ginagamit ng nakararami. 

 

o Gumamit ang J&J ng mas sensitibo at maaasahang mga 

pamamaraan kumpara sa konsentrasyon na pamamaraan upang 

suriin ang talc nito: isang kombinasyon ng x-ray diffraction, 

polarized light microscopy, at transmission electron microscopy. 

Ang paggamit ng pamamaraan ng pagsusuri na ito ay humigit sa 

pamantayan ng industriya. 

 

o Sa katunayan, gumamit ang mga eksperto ng isang konsentrasyon 

na pamamaraan sa talc ng J&J at walang nakitang anumang 

asbestos. Parehong sinuri nina Dr. Frederick Pooley ng Cardiff 

University at ng Colorado School of Mines ang talc ng J&J gamit 

ang konsentrasyon na pamamaraan (ginamit ni Dr. Pooley ang 

konsentrasyon na pamamaraan at TEM) at walang nakitang 

anumang asbestos. 

 

C. Tinatanggap ng Reuters na ang mga mineral na, sa mga bihirang pagkakataon, ay 

maaaring mabuo upang lumikha ng asbestos, ay maaaring ring mabuo upang 

lumikha ng isang bagay na tinatawag ng Reuters na “ordinaryong” mga bato na 

hindi asbestos o “non-asbestiform.” Katulad ito ng pagkakaiba sa pagitan ng 

graphite at mga diyamante. Ang mga ito ay kapwa gawa sa parehong elemento 

(carbon), ngunit ang mga ito ay may lubhang magkakaibang katangian; hindi ka 

makakapag-hiwa ng kristal gamit ang graphite. Subalit patuloy na itinuturing ng 

Reuters ang mga “ordinaryong” batong ito bilang asbestos. Walang siyentipikong 

katibayan na ang pagkatuklas ng napakaliit na dami ng non-asbestiform na mga 

mineral, na “malaganap sa crust ng mundo” ayon sa United States Geological 

Survey, ay nangangahulugan na makakakita ka ng asbestos, na bihira. Hindi nito 

ipinaalam sa mga mambabasa nito na walang katibayan na ang pagkalantad sa 

napakaliit na dami ng non-asbestiform na mga mineral ay may mga epektong 

nakakakanser. 

 

 Nakakalinlang ang sinabi ng Reuters na itinuring ng mga ahensya ng 

pamahalaan ang mga mineral na ito na kilala bilang “cleavage fragments” 

bilang asbestos, kahit na ang mga ito ay hindi asbestos. Hindi ipinaalam 

ng Reuters sa mga mambabasa nito na kinilala na ng karamihan ng mga 

lupon at organisasyon ng pangangasiwa sa kasiguraduhan at kaligtasan 

ang pagkakaibang ito, kabilang ang: 
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 International Agency for Research on Cancer 

 U.S. Occupational Safety and Health Administration 

 U.S. Mine Safety and Health Administration 

 U.S. Environmental Protection Agency 

 Ang U.S. National Institute for Occupational Health and 

Safety 

 U.S. Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

 U.S. Geological Survey 

 U.S. Consumer Product Safety Commission 

 

 Binanggit ng Reuters ang dalawa sa mga entidad—ang Occupational 

Safety at Health Administration (OSHA) at ang Environmental Protection 

Agency (EPA)—ngunit ginawa nila ito sa isang mapanlinlang na paraan. 

 OSHA.  Tinatanggap ng Reuters na nagpasiya ang OSHA pagkatapos ng 

malawakang pag-aaral na hindi pangasiwaan ang cleavage fragments 

bilang asbestos. Ngunit nagpatuloy ang artikulo at sinabi ang hindi tamang 

pahayag na inirerekomenda pa rin ng OSHA na ituring ang cleavage 

fragments bilang asbestos. Itong mga patakaran ng OSHA sa pagturing ay 

hindi tungkol sa pagpapasya kung may asbestos sa isang lugar. Ang mga 

ito ay naaangkop lamang para sa pagtatantiya ng dami ng mga fiber na 

iyon kapag naipasya mo nang may asbestos doon. 

 EPA.  Nakakalinlang ang inulat ng Reuters na walang pagkakaiba para sa 

U.S. EPA sa pagitan ng asbestiform at non-asbestiform na mga mineral 

kahit na tinatanggap ng EPA ang pagkakaibang ito. Sa kanilang artikulo, 

binanggit nito ang isang posisyon na ipinahayag minsan ng panrehiyong 

tanggapan ng EPA na ngayon ay na-archive na ng EPA. Ang mga 

kasalukuyang regulasyon ng Federal EPA ay hindi sumusunod sa opinyon 

na iyon, ngunit, iniulat ng Reuters na sumusunod pa rin ito. 

 

D. Hindi ipinaliwanag ng Reuters ang kahulugan ng background na mga antas ng 

asbestos. 

 

 Inamin ng mismong mga saksi ng mga nagsasakdal na sa habambuhay, 

nakakaipon ang bawat tao ng milyon at bilyon na mga fiber sa kanilang 
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mga baga mula lamang sa “background na asbestos” sa hangin nang 

walang pagtaas ng panganib sa kalusugan. 

 Sa 1986 na tugon sa isang petisyon ng mamamayan, ipinasya ng FDA na 

kahit na sa “isang pagtatantiya sa pinakamalalang kaso ng pagkalantad sa 

asbestos mula sa kosmetikong talc,” ang panganib ay magiging “mas 

maliit kaysa sa panganib sa pagkalantad sa asbestos mula sa background 

na mga antas sa kapaligiran (pagkalantad na hindi nauugnay sa trabaho) sa 

habambuhay.” 

E. Hindi wasto ang pag-uulat ng Reuters na may “mga fiber ng asbestos sa mga 

sampol na kinuha mula sa operasyon sa Vermont” noong dekada ng 1980. Ngunit 

sa katunayan ay binanggit nito ang mga resulta ng limang pagsusuri na ang mga 

sampol ng pang-industriyang talc ay mula sa isang minahan sa California (Red 

Hill)—hindi sa Vermont—na hindi kailanman ginamit para sa mga 

pangkosmetikong layunin. 

F. Nakakalinlang ang iniulat ng Reuters na ang X-ray scanning ang pangunahing 

pamamaraan na ginamit ng J&J at na paminsan-minsan lamang sinuri ng J&J ang 

talc nito gamit ang transmission electron microscopy (TEM). Sa katunayan, mula 

noong dekada ng 1970, naglagak na ang J&J ng isang mahigpit na programa ng 

regular na pagsusuri na nagbibilin na kumuha ito o ang mga supplier nito ng oras-

oras na sampol ng produksyon ng kosmetikong talc at suriin ang mga pinaghalong 

mga sampol na iyon gamit ang X-ray Diffraction (XRD), Polarized Light 

Microscopy (PLM), at TEM. Sa katunayan, regular na sinuri ng J&J ang kapwa 

pinagkukunan ng talc at mga pinaghalong sampol nito gamit ang TEM. Kapag 

isinasagawa ang mga pagsusuri na ito, laging ginamit ng J&J ang mga pinakabago 

at modernong pamamaraan at teknolohiya para sa pagsusuri ng talc. Ipinasya ng 

pagsusuri na ito na walang asbestos sa kosmetikong talc ng J&J. 

G. Pagkatapos ay pinupuna ng Reuters ang TEM na pagsusuri ng J&J dahil sinuri 

lamang nito ang “munting bahagi ng ibinebenta.” Lubusang pinapawalang-saysay 

ng Reuters ang siyentipikong katotohanan ng pagkuha ng sampol mula sa 

pinaghalong mga bahagi. Kaya kapag ikaw ay sumailalim sa isang pagsusuri ng 

dugo, hindi tinatanggal ng iyong doktor ang lahat ng iyong dugo upang suriin ito, 

isang sampol lamang. 

 

Kahit na sinuri ng tagalabas na mga eksperto ng J&J ang mga sampol ng talc 

gamit ang TEM, tiniyak nito na ang mga sampol na ito ay kumakatawan sa 

kabuuang suplay nito sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng oras-oras na mga 
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sampol na kinuha sa panahon ng bawat shift at pagkatapos ay sapalarang sinusuri 

ang mga pinaghalo gamit ang TEM. 

Ipinagbigay-alam sa Reuters ang tungkol sa mga katotohanang ito. 

H. Nagbigay ang Reuters ng Isang Makaisang-panig na Pananaw sa Pagsusuri na 

Isinagawa sa Panahon ng Paglilitis. 

 Iniuulat ng Reuters kung ano ang ipinahayag ng mga eksperto ng mga 

nagsasakdal na natuklasan nila mula sa pagsusuri ng talc ng J&J. Ngunit 

isang bahagi lamang ng kuwento amg sinasabi nila. Halimbawa, hindi 

binanggit ng Reuters na inamin ng isa sa mga taong ito na tatawagin 

niyang asbestos ang isang bagay na nakita niya “kahit na ito ay hindi.” 

 Binabanggit sa artikulo na isa sa ekspertong geologist ng J&J ay sumang-

ayon na maging isang saksi sa hanggang sa 100 paglilitis. Pero hindi 

binanggit ng artikulo na ang eksperto na karaniwang ine-empleyo ng mga 

nagsasakdal ay magiging saksi nang parehong beses, kung hindi higit pa. 

Ni hindi sinabi ng Reuters sa mambabasa nito na isang hukuman ang 

nagpasya na ang kanyang laboratoryo ay gumawa ng “basurang agham,” 

at na mahigit sa $30 milyon na ang ibinayad sa kanyang kumpanya ng 

mga abogado ng mga nagsasakdal sa nakalipas na 30 taon.  

 Kapag tinatalakay ang pagsusuri sa paglilitis, iniuulat ng Reuters na isang 

laboratoryo ang “nakakita ng asbestos sa Shower to Shower na talc mula 

sa dekada ng 1990, ayon sa isang Ago. 11, 2017 na ulat ng hukuman.” 

Hindi sinabi ng Reuters sa mga mambabasa nito na hindi isinumite ng mga 

abogado ng mga nagsasakdal ang ulat na ito sa isang hurado dahil ito ay 

puno ng mga pagkakamali. 

 Iginiit ng Reuters na sa kalagitnaan ng isang kaso, “nakatanggap ang mga 

abogado ng J&J ilang linggo lamang ang nakalipas mula sa isang 

geologist ng Rutgers University na nagkukumpirma na nakakita siya ng 

asbestos sa Baby Powder ng kumpanya, na tinukoy sa kanyang pag-aaral 

na inilathala noong 1991 bilang tremolite na karayom ng ‘asbestos’.”  

Ipinagkait ng Reuters mula sa mga mambabasa nito ang mga katotohanang 

nagpapakita kung bakit hindi mapagkakatiwalaan ang pahayag ng 

naturang geologist. 
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Ipinapakita ng aktuwal na katibayan na ang sampol na sinuri niya ay 

malamang na hindi talc ng J&J, at higit pa rito, na hindi niya pinayagan 

ang J&J na gawin ang sarili nilang mga pagsusuri sa sampol na iyon. 

I. Salungat sa mga independiyenteng pagsusuri sa libu-libong sampol gamit ang 

mga pinakabagong pamamaraan, itinuturo ng mga artikulo ang sandakot na mga 

resulta ng outlier na kung hindi binawi, ay napatunayan ng kasunod na pagsusuri 

bilang hindi totoo, o naipakitang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi maaaring 

pagtalunan ang isyu na ito. Malinaw ang agham na ang aming talc ay hindi 

naglalaman ng asbestos, ngayon at sa nakaraan. 

J. Sa dekada ng 1970, nakaranas ang J&J ng kahalintulad na pangyayari ng hindi 

totoong impormasyon sa media, nang lumabas ang mga ulat, batay sa mga pauna 

at maling resulta ng pagsusuri, na ang talc ng J&J ay nakitang naglalaman ng 

asbestos. Kinumpirma ng pagsusuri pagkatapos ng hindi tumpak na mga ulat na 

iyon, nang paulit-ulit, na hindi naglalaman ng asbestos ang aming talc. 

 

III. Nakatanggap ang Reuters ng impormasyon na nagpapakitang ibinahagi ng J&J ang 

anumang impormasyon na hinahanap ng mga pandaigdigang tagapangasiwa, 

kabilang ang FDA, at na ang kumpanya ay walang mga lihim tungkol dito. 

 

A. Palagiang binigyan ng J& ang FDA ng akses sa naprosesong talc ng kumpanya at 

sa mga resulta ng pagsusuri ng mga independiyenteng laboratoryo. Hindi lamang 

hindi nagtago ang J&J ng anumang bagay, ito ay nagbigay ng mahalagang 

dokumentasyon ng mga talaan ng pagsusuri at mga pamamaraan upang 

makatulong sa pagpapaalam sa FDA tungkol sa mga bagay na ito. 

 

Ibinigay ang impormasyong ito sa Reuters at pinili nilang hindi iulat ang ito. 

B. Iniulat ng Reuters na ipinagkait ng J&J ang impormasyon mula sa FDA nang 

hinding tinatandaan na nagbigay ang J&J sa FDA ng maraming impormasyon sa 

pagsusuri, na nagsisiwalat ng maraming mga isyu na sinasabi ng Reuters na 

itinago ng J&J, kahit na ang pagsisiwalat ay hindi kinakailangan ng batas. 

Halimbawa: 

 

 Binigyan ng J&J ang McCrone labs, ang kanilang pangunahing tagalabas 

na laboratoryo sa pagsusuri sa dekada ng 1970, ng nakasulat na pahintulot 

na isiwalat ang lahat ng resulta ng pagsusuri sa mga sampol ng talc ng J&J 

para sa mamimili. 
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 Isiniwalat ng mga resulta ng pagsusuri na ibinigay ng J&J sa FDA halos 

50 taon na ang nakalipas na may non-asbestiform amphibole sa ilang mga 

lugar sa gilid at katiting na dami ng non-asbestiform tremolite ang nakita 

sa mga lagakan ng talc. Ito ay hindi bagong impormasyon, ngayon at sa 

nakaraan. 

 Si Dr. Pooley mula sa Cardiff University, na nagsasalita bilang isang 

isiniwalat na consultant ng J&J, ay tinalakay nang hayagan ang kanyang 

trabaho sa eksperimental na konsentrasyon na mga pamamaraan sa isang 

grupo sa FDA noong 1975. 

 Nagbigay ang J&J ng libreng pag-akses sa mga eksperto nito na 

nakibahagi sa matapat at nakatutulong na diyalogo sa FDA sa mga unang 

taon ng dekada ng 1970. 

C. Iniulat ng Reuters na pinilit ng J&J ang FDA na payagan silang gamitin ang isang 

pamamaraan ng pagsusuri na maaari lamang makatuklas ng 1% ng asbestos. Ito 

ay mapanlinlang. 

 

 Sinusuri ng J&J ang sarili nitong talc gamit ang mga pamamaraan na 

humihigit sa kinakailangan. Gumagamit ang J&J ng step-scanning XRD, 

na may limitasyon sa pagtuklas na 0.1%, at gumagamit ng mga 

pamamaraan na kasama ang TEM na may napakababang antas ng 

pagkasensitibo. 

 Bukod pa riyan, mula noong dekada ng 1970, nahigitan na ng J&J ang 

pamantayan ng industriya sa paggamit hindi lamang ng XRD at PLM, 

kundi pati na rin ang TEM. 

D. Hindi rin binanggit ng Reuters na ang J&J ay isa lamang sa pinagmumulan ng 

impormasyon sa FDA. 

 

 Tumatanggap din ang FDA ng impormasyon mula sa sarili nitong 

independiyenteng pagsusuri ng produkto at pinagkukunan ng J&J sa loob 

ng apat na taon noong dekada ng 1970, patuloy na sinubaybayan sa buong 

dekada ng 1980, at pagsusuri sa loob ng dalawang taon noong 2009-2010. 

 Bagama't ipinahahayag ng Reuters na ang mga pagsusuri ng FDA noong 

dekada ng 1970 ay hindi gumamit “ng mga pinakasensitibong 

pamamaraan,” hindi nila binanggit na, sa panahong iyon, tumatanggap din 
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ang FDA ng impormasyon mula sa mga siyentipiko sa Mount Sinai 

Hospital, na sumuri ng talc ng J&J gamit ang transmission electron 

microscopy at kinumpirma rin na ito ay hindi naglalaman ng asbestos. 

E. Maling iniulat ng Reuters na marami sa mga dokumento “ay protektado mula sa 

paningin ng publiko ayon sa mga kautusan ng hukuman na pumayag na isumite 

ng J&J ang libu-libong dokumentong itinalaga nito bilang kumpidensyal,” at 

ipinahayag na ang mga nilalaman ng mga dokumentong ito ay iniulat sa artikulo 

sa unang pagkakataon. Sa katunayan, ang bawat isa sa dokumento ng kumpanya 

na maling ipinahahayag ng Reuters bilang bago ay nakatala sa isang listahan ng 

exhibit sa isang paglilitis, na ilan sa mga ito ay naipanalo ng J&J. Ang mga 

dokumento ng J&J na ipinakita sa mga hurado sa paglilitis, ng alinman sa J&J o 

mga nagsasakdal, ay publikong nailathala sa website ng J&J 

www.factsabouttalc.com. 

 

Ang pag-uulat ay hindi rin bago. Malayo sa bagong teorya o kaalaman, muling 

binuhay ng Reuters ang argumento na napatunayan nang huwad tungkol sa 

asbestos sa talc ng J&J na nagsimula pa sa mga ulat ng balita mula sa dekada ng 

1970. Ang mga bagong paratang na ito ay inilathala ng ibang mga publikasyon o 

programa noong Enero, na nakaugnay sa parehong mga dokumento na di-umano'y 

bago halos isang taon na ang nakararaan. Tinawag ng isang artikulo sa Bloomberg 

ang kuwento na “déjà vu para sa ilang mga mamumuhunan” at binanggit ang 

sarili nitong artikulo tungkol sa paksa mula sa mahigit isang taon nang nakalipas. 

 

F. Binaluktot din ng Reuters ang kahulugan ng napakaraming panloob na 

dokumento. Narito ang ilan lamang na mga halimbawa: 

 

 Binabanggit ng Reuters ang isang Abril 9, 1969 memo na nagpapahiwatig 

na alam ng J&J na ang tremolite ay nagdulot ng kanser sa panahong iyon. 

Ang dokumentong iyon ay hindi tungkol sa anumang lagakan ng talc na 

ginamit sa baby powder. 

 Maling inilarawan ng Reuters ang memo na “ang kadalisayan ng talc ay 

isang pantasya.” Hindi nauugnay ang komentaryong ito sa asbestos, ngunit 

sa “mga nalalanghap na butil” ng talc. Sa madaling salita, tinatalakay ng 

may-akda ng memo ang kahirapan sa pagpapalaki sa bawat butil ng talc 

upang hindi ito maaaring malanghap. 

http://www.factsabouttalc.com/
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.fairwarning.org/2018/01/talc-documents-reveal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-14/j-j-s-30-billion-blowout-brings-signs-of-deja-vu-for-investors
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 Labis na nagsinungaling ang Reuters tungkol sa isang parirala na sinulat 

ng isang empleyado ng J&J: "hindi natin laging masasabi" na walang 

asbestos. Dagdag pa riyan, ipinagkait ng Reuters mula sa mga mambabasa 

nito na ang ibig sabihin ng taong ito ay, dahil nagbenta ang J&J ng baby 

powder mula pa sa dekada ng 1890 noong wala pang mga makabagong 

mikroskopyo, hindi dapat sabihin na nasuri nang may asbestos ang J&J sa 

napakaagang panahon na iyon. 

 Nabigyan ang Reuters ng mga talaan ng pagsusuri na nagpapakitang 

nasuri ang mga sampol ng talc mula pa sa 1949, ngunit hindi nila 

binanggit ito. 

 Ang lihan ni Wilson Nashed ay isa pang halimbawa ng pamimili ng 

Reuters ng ilang mga parirala upang ipahiwatig na nakakita ang J&J ng 

asbestos, ngunit sa katunayan ay hindi walang nakita. Kahit na tinutukoy 

ng sulat na ito ang “mahiblang mga mineral,” ang pagsusuri na inilakip sa 

sulat ng tatlong magkakahiwalay na laboratoryo ay walang natuklasang 

asbestos sa bandang huli. 

 Iniulat ng Reuters ang tungkol sa mga nasirang dokumento mula sa 

minahan sa Vermont, at sinipi ang sinabi ng panlabas na abogado na ang 

mga dokumentong iyon ay hindi nauugnay sa mga talaan ng pagsusuri. 

Hindi binanggit ng Reuters na binigyan sila ng J&J ng isang sinumpaang 

salaysay mula sa isang geologist ng J&J na sumulat ng isang memo na 

tumatalakay sa mga dokumento at na nanumpa siya tungkol dito. 

 

G.  Maling iniulat ng Reuters ang mga pangyayari sa discovery ng mga dokumento 

ng J&J sa kaso ng Coker. 

 

 Nakadarama ang J&J ng simpatiya para kay Ms. Coker at sa kanyang 

pamilya, kasama ang lahat ng nagkasakit ng mesothelioma at kanser sa 

obaryo. Ngunit hindi responsable ang J&J para sa mga karamdaman na 

ito. Nasuri ang tisyu ni Ms. Coker, at natuklasan na mayroon itong 

amosite. Ang amosite ay isang uri ng asbestos na matatagpuan sa iba pang 

komersyal na mga produkto, ngunit ito ay hindi kailanman naiuugnay sa 

talc. 

 Ang sariling lata ng baby powder ni Ms. Coker ay nasuri at walang 

nakitang asbestos dito. 



 14 

 Sa puntong iyon, malinaw na ang kanyang mesothelioma ay nagmula sa 

ibang sanhi, kaya walang kinakailangang karagdagang discovery. At ang 

tanging ipinakita sana ng discovery na iyon ay ang maraming dekadang 

pagsusuri ng J&J na walang nakitang asbestos. 

 Ang mungkahi na hinadlangan ng J&J ang pagpupursigi ni Ms. Coker sa 

kanyang kaso o na kahit paano sana ang discovery na pinili ng abogado ni 

Ms. Coker na huwag nang ipagpatuloy ay nagkaroon sana ng anumang 

pagkakaiba, ay hindi ang nangyari sa kaso. 

 Hinangad ng abogado ng nagsasakdal na palawigin ang mga palugit ng 

discovery sa kaso upang makumpleto ang pagsusuri sa tisyu ng baga.  

Umayon ang J&J sa maraming kahilingan ng palugit ng nagsasakdal, 

kabilang ang isang Rule 11 “Standstill” na Kasunduan na nagbigay sa 

eksperto ng nagsasakdal ng oras upang suriin ang mga sampol ng tisyu ng 

nagsasakdal. Nang sa wakas ay nakumpleto ang ulat ng eksperto (noong 

matagal nang tapos ang palugit na nakalista sa kasunduan) humingi ang 

nagsasakdal ng continuance upang ipagpaliban muli ang palugit na iniutos 

ng hukuman para makatugon sa Motion for Summary Judgment ng J&J. 

Nang hindi natugunan ng nagsasakdal ang bagong palugit, muling 

sumang-ayon ang J&J na payagan ang mga nagsasakdal na palawigin ang 

kanilang palugit. 

 Sa huli, batay sa kanyang sariling mga resulta ng pagsusuri na may 

kaugnayan sa kanyang tisyu at kanyang lata ng baby powder, naghain ang 

nagsasakdal ng isang Notice of Nonsuit sa loob ng ilang araw pagkatapos 

ng huling pinalawig na palugit upang tumugon sa Motion for Summary 

Judgment. 

H. Ipinagkait ng Reuters mula sa mga mambabasa nito na walang pasya ng hurado sa 

isang kaso sa talc laban sa J&J ang itinaguyod sa apela, at ang bawat isa na 

dumaan sa proseso ng apela ay binaliktad. 

 

I. Sinasabi ng Reuters na “tumanggi ang J&J na magkomento pa para sa artikulong 

ito” kahit na binigyan ang Reuters ng maraming dokumento—na karamihan ay 

hindi naisama sa artikulo. Maraming beses na nag-alok ang J&J na makipagkita 

sa Reuters nang personal upang talakayin kasama ang mga angkop na eksperto 

ang lahat ng kanilang alegasyon, at sa bawat pagkakataon, tumanggi ang Reuters. 

  

### 


