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Các náº¡n nhân loáº¡i thuá»‘c thalidomide gây dá»‹ táº-t á»Ÿ 10.000 tráº» sÆ¡ sinh trên
toàn tháº¿ giá»›i Ä‘ã lên án lá»•i xin lá»—i cá»§a Công ty dÆ°á»£c Ä•á»©c Grunenthal
Group là &ldquo;quá muá»™n màng và ít á»•i&rdquo;.

Theo Hãng tin AFP, hôm 31-8 Hãng Grunenthal láº§n Ä‘áº§u tiên lên tiáº¿ng
xin lá»—i vì Ä‘ã im láº·ng suá»‘t 50 nÄƒm qua nhân dá»‹p dá»±ng bá»©c tÆ°á»£ng tÆ°á»Ÿng niá»‡m
các náº¡n nhân thuá»‘c thalidomide á»Ÿ thá»‹ tráº¥n Stolberg (Ä•á»©c). NÄƒm 1957,
Grunenthal tung ra thá»‹ trÆ°á»•ng loáº¡i thuá»‘c thalidomide trá»‹ chá»©ng á»‘m nghén
và máº¥t ngá»§ á»Ÿ phá»¥ ná»¯ có thai. Tính Ä‘áº¿n nÄƒm 1961, Grunenthal Ä‘ã bán loáº¡i
thuá»‘c này tá»›i gáº§n 50 quá»‘c gia, trong Ä‘ó có Ä•á»©c, Anh, Nháº-t, Canada, Úc...

Má»™t náº¡n nhân thalidomide á»Ÿ Má»¹ - áº¢nh: CBC

Cá»‘ láº©n tránh trách nhiá»‡m

"Viá»‡c má»™t táº-p Ä‘oàn trá»‹ giá
hàng tá»‰ euro nhÆ° Grunenthal chá»‰ chi 5.000 euro Ä‘á»ƒ dá»±ng bá»©c tÆ°á»£ng là cái
tát giáng vào máº·t táº¥t cáº£ náº¡n nhân"

Hiá»‡p há»™i Náº¡n nhân thalidomide Ä•á»©c

Báo New York Times cho biáº¿t các náº¡n nhân thalidomide á»Ÿ nhiá»•u quá»‘c gia
Ä‘ã Ä‘á»“ng loáº¡t lên án Hãng Grunenthal. Hiá»‡p há»™i Náº¡n nhân thalidomide Ä•á»©c
kháº³ng Ä‘á»‹nh Ä‘ây chá»‰ là má»™t trò PR ráº» tiá»•n cá»§a Grunenthal và cho tháº¥y hãng
này váº«n Ä‘ang có ý Ä‘á»“ tiáº¿p tá»¥c sá»- dá»¥ng thuá»‘c thalidomide.

Luáº-t sÆ° Lynette Rowe - Ä‘áº¡i diá»‡n cho các náº¡n nhân á»Ÿ Úc - mô táº£ lá»•i xin
lá»—i cá»§a Grunenthal là &ldquo;Ä‘áng khinh&rdquo; và &ldquo;Ä‘áº§y sá»± dá»‘i trá&rdquo;. &ldquo;Trong 50 nÄƒm
qua Grunenthal Ä‘ã áp dá»¥ng má»™t chiáº¿n thuáº-t nháº±m láº©n tránh trách nhiá»‡m
pháp lý, Ä‘áº¡o Ä‘á»©c và tài chính cá»§a nhá»¯ng hành vi vô trách nhiá»‡m trong
tháº-p niên 1950 và 1960&rdquo;. Há»“i tháng 7-2012, luáº-t sÆ° Rowe Ä‘ã tháº¯ng vá»¥ kiá»‡n
buá»™c má»™t hãng phân phá»‘i thuá»‘c thalidomide á»Ÿ Úc là Diageo Plc pháº£i bá»“i
thÆ°á»•ng nhiá»•u triá»‡u USD. Theo tài liá»‡u cá»§a tòa án, Grunenthal Ä‘ã biáº¿t rõ
vá»• háº-u quáº£ cá»§a loáº¡i thuá»‘c thalidomide hai nÄƒm trÆ°á»›c khi nó bá»‹ rút khá»•i
thá»‹ trÆ°á»•ng.
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Má»™t tá»• chá»©c há»— trá»£ các náº¡n nhân thalidomide á»Ÿ Nháº-t cÅ©ng lên tiáº¿ng chá»‰
trích Grunenthal. &ldquo;Viá»‡c xin lá»—i là chuyá»‡n Ä‘Æ°Æ¡ng nhiên - AFP dáº«n lá»•i ông
Tsugumichi Sato, giám Ä‘á»‘c Trung tâm Ishizue, kháº³ng Ä‘á»‹nh - Sá»‘ lÆ°á»£ng các
náº¡n nhân sáº½ ít hÆ¡n nhiá»•u náº¿u Grunenthal dá»«ng bán loáº¡i thuá»‘c Ä‘ó sá»›m hÆ¡n.
Chúng tôi muá»‘n xem công ty này sáº½ còn có hành Ä‘á»™ng gì ngoài viá»‡c xin
lá»—i&rdquo;. Ông Freddie Astburt, chá»§ tá»‹ch Tá»• chá»©c Thalidomide Anh, cho ráº±ng
náº¿u Grunenthal tháº-t sá»± nghiêm túc nháº-n lá»—i, công ty này cáº§n pháº£i giúp Ä‘á»¡
các náº¡n nhân loáº¡i thuá»‘c trên.

Grunenthal kháº³ng Ä‘á»‹nh tính Ä‘áº¿n nÄƒm 2010 Ä‘ã Ä‘á»•n bù khoáº£ng 500 triá»‡u
euro cho các náº¡n nhân thuá»‘c thalidomide. Theo Reuters, hiá»‡n các náº¡n nhân
thalidomide á»Ÿ Ä•á»©c Ä‘Æ°á»£c hÆ°á»Ÿng trá»£ cáº¥p 1.116 euro/tháng tá»« má»™t quá»¹ á»§y
thác có sá»± Ä‘óng góp cá»§a Grunenthal. Tuy nhiên hàng nghìn náº¡n nhân á»Ÿ các
quá»‘c gia khác không nháº-n Ä‘Æ°á»£c má»™t Ä‘á»“ng nào tá»« hãng dÆ°á»£c này.

Biên táº-p viên Reuters Harold Evans, ngÆ°á»•i tá»«ng má»Ÿ chiáº¿n dá»‹ch Ä‘òi bá»“i
thÆ°á»•ng cho các náº¡n nhân thalidomide, nháº¥n máº¡nh ngay cáº£ má»™t lá»•i xin lá»—i
chân thành nháº¥t cÅ©ng không thá»ƒ xóa Ä‘i 50 nÄƒm báº¥t công, Ä‘áº·c biá»‡t khi mà
Grunenthal cháº³ng há»• làm gì Ä‘á»ƒ giáº£m Ä‘i ná»—i Ä‘au mà các náº¡n nhân váº«n Ä‘ang
pháº£i chá»‹u Ä‘á»±ng háº±ng ngày.

Váº«n là má»‘i nguy hiá»ƒm

TÆ°á»Ÿng nhÆ° Ä‘ã bá»‹ tiêu diá»‡t trong tháº-p niên 1960, nhÆ°ng thuá»‘c
thalidomide váº«n tiáº¿p tá»¥c tá»“n táº¡i và Ä‘Æ°á»£c lÆ°u hành trên thá»‹ trÆ°á»•ng cho
tá»›i táº-n ngày nay. Theo báo Guardian, tá»« nÄƒm 1964 các bác sÄ© á»Ÿ Israel và
Anh Ä‘ã sá»- dá»¥ng loáº¡i thuá»‘c này Ä‘á»ƒ trá»‹ bá»‡nh phong. Má»™t kháº£o sát công bá»‘
nÄƒm 1965 cho tháº¥y 33 ngÆ°á»•i sinh ra á»Ÿ Brazil sau nÄƒm 1965 bá»‹ dá»‹ táº-t báº©m
sinh vì ngÆ°á»•i máº¹ dùng thuá»‘c thalidomide. Tuy nhiên viá»‡c sá»- dá»¥ng thuá»‘c
này váº«n Ä‘Æ°á»£c tiáº¿p tá»¥c và Ä‘áº¿n nÄƒm 1998, CÆ¡ quan Quáº£n lý thá»±c pháº©m và dÆ°á»£c
pháº©m Má»¹ (FDA) thông qua viá»‡c sá»- dá»¥ng thalidomide Ä‘á»ƒ chá»¯a bá»‡nh phong.

NÄƒm 2010, Tá»• chá»©c Y táº¿ tháº¿ giá»›i (WHO) tuyên bá»‘: &ldquo;WHO không khuyáº¿n
khích viá»‡c sá»- dá»¥ng thalidomide Ä‘á»ƒ chá»¯a bá»‡nh phong bá»Ÿi thá»±c táº¿ cho tháº¥y
háº§u nhÆ° không thá»ƒ phát triá»ƒn má»™t cÆ¡ cháº¿ giám sát Ä‘á»ƒ chá»‘ng láº¡i viá»‡c sá»dá»¥ng sai loáº¡i thuá»‘c này&rdquo;. WHO nháº¥n máº¡nh Ä‘áº¿n táº-n ngày nay váº«n có nhiá»•u
tráº» sÆ¡ sinh ra Ä‘á»•i vá»›i các dá»‹ táº-t vì thuá»‘c thalidomide. Tá»« nÄƒm 1994,
giá»›i y táº¿ cÅ©ng sá»- dá»¥ng thalidomide Ä‘á»ƒ trá»‹ bá»‡nh ung thÆ°. NÄƒm 2006, FDA
cáº¥p phép công nháº-n thalidomide chá»¯a bá»‡nh Ä‘a u tá»§y và Ä‘áº¿n nÄƒm 2009, CÆ¡
quan DÆ°á»£c châu Âu cÅ©ng ra quyáº¿t Ä‘á»‹nh tÆ°Æ¡ng tá»±.

Báo Telegraph cho biáº¿t nhiá»•u chuyên gia y táº¿ lên tiáº¿ng cáº£nh báo viá»‡c
nghiên cá»©u và sá»- dá»¥ng thalidomide táº¡i các quá»‘c gia Ä‘ang phát triá»ƒn có
thá»ƒ khiáº¿n tháº£m ká»‹ch cÅ© láº·p láº¡i. Ä•iá»ƒn hình là há»“i nÄƒm 2005, Tá»• chá»©c
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Thalidomide Anh Ä‘ã váº-n Ä‘á»™ng buá»™c Chính phá»§ Anh pháº£i cáº¥p thá»‹ thá»±c cho cáº-u
bé 14 tháng tuá»•i ngÆ°á»•i Kenya Freddie Musean Mtile Ä‘áº¿n Anh chá»¯a bá»‡nh.
Cáº-u bé bá»‹ dá»‹ táº-t không có tay chân, Ä‘Æ°á»£c xác Ä‘á»‹nh là do thalidomide gây
ra.

&ldquo;Tháº§n dÆ°á»£c&rdquo; gây dá»‹ táº-t

Loáº¡i thuá»‘c Ä‘Æ°á»£c quáº£ng cáo là
&ldquo;tháº§n dÆ°á»£c&rdquo; Ä‘ã gây nhá»¯ng dá»‹ táº-t nghiêm trá»•ng á»Ÿ thai nhi nhÆ° chân tay
teo tóp, mù máº¯t, các bá»‡nh ná»™i táº¡ng... Æ¯á»›c tính khoáº£ng 10.000 tráº» em
trên toàn tháº¿ giá»›i sinh ra trong giai Ä‘oáº¡n cuá»‘i tháº-p niên 1950 Ä‘áº¿n Ä‘áº§u
tháº-p niên 1960 bá»‹ dá»‹ táº-t do thalidomide. Ä•ây là má»™t trong nhá»¯ng
xìcÄƒngÄ‘an y táº¿ lá»›n nháº¥t trên tháº¿ giá»›i tá»« trÆ°á»›c Ä‘áº¿n nay. Æ¯á»›c tính hiá»‡n
váº«n còn 5.000-6.000 náº¡n nhân còn sá»‘ng.
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